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ΝΑ ΣΟΥ δεϊξης
εμφανως, την απδρρητον
δευτεραν καταβασιν, δπως δ "'Υιμιστος,
Θεδς δφθηση εστως εν μεσω θεων, τοϊς 'Αποστδλοις εν Θαβωρ, Μωσεϊ συν 'Ηλια
τε, αρρητως ελαμψας· διδ παντες σε
Χριστε μεγαλϋνομεν.

Δευτε μοι πεϊθεσθε λαοϊ, αναβαντες εις τδ δρος τδ "'Αγιον, τδ επουρανιον, αυλως στωμεν εν πδλει ζωντος Θεον· και εποπτεϋσωμεν νοϊ,
Θεδτητα αϋλον, Πατρδς και ΙΙνεϋματος, εν Υιω μονογενεϊ απαστραπτουσαν.
"Εθελξας πδθω με Χριστε, και
ηλλοϊωσας τω θεϊω σου ερωτι· αλλα
καταφλεξον, πυρι αϋλω, τας αμαρτϊας μου, και εμπλησθηναι της εν
σοι, τρυφης καταξϊωσον, ϊνα τας
δϋο σκιρτων, μεγαλϋνω αγαθε παρουσϊας σου.
Σϋντρομοι καινη φωτοχυσϊα, αθροως οι Μαθηται ελλαμφθεντες,
πρδς αλληλους εωρων, και πρηνεϊς
εις γην καταπεσδντες, σοι τω Δεσπδτη, των απαντων προσεκϋνησαν.
* 'Απδ την "Γμνολογϊαν της θείας Μετα·
μορφάσεοις.

ΕΝΙΚΗΝΤ ΑΙ
της φϋσεως οι δροι, εν σοι Παρθενε αχραντε· παρθενεϋει γαρ τοκος, και ζωην .
προμνηστεϋ ε τ α ι
θανατος. 'Η με
τα τοκον Παρθενος, και μετα θανατον ξωσα, σωζοις αεϊ, Θετδκε την
κληρονομιαν σου.
'Εξϊσταντο 'Αγγελων αι δυναμεις, εν τη Σιων σκοποϋμεναι, τδν
οϊκειον Δεσπδτην, γυναικεϊαν ιμυχην
χειριζδμενον τη γαρ αχραντως τεκοϋση, υϊοπρεπως προσεφωνει· Δεϋρο Σεμνη, τω Υιω και Θεω συνδοξασθητι.
Δευτε οι πιστοϊ, τω ταφω προσελθωμεν, της Θεομητορος, και περιπτυξωμεθα, καρδϊας χειλη, δμματα, μετωπα, εϊλικρινως προσαπτοντες: και αρυσωμεθα, ιαματων, αφθονα χαρϊσματα, εκ πηγης αενναου
6λυστανοντα.
Δεχου παρ' ημων, ωδην την εξδδιον, Μητερ του ζωντος Θεοϋ· και
τη φωτοφδρω σου, και θεϊα επισκϊασον χαριτι· τω Β ασιλεϊ τα τρδπαια,
τω φιλοχρϊστω λαω, την ειρηνην,
αφεσιν τοϊς μελπουσι, και ιμυχων
σωτηρϊαν 6ρα6εϋουσαν.
* 'Απδ την 'Υμνολογϊαν της Κοιμησεως της
θεοτδκου.
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Ο ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ Εχει
ϊδιαιτδραν δντως χδριν, ως δπϊγειος παρδδεισος της Θεοτ6κου
Μαρϊας καϊ συνδυΔζει
πλοϋτη καϊ κδλλη πνευ
ματικδ καϊ φυσικδς Δπαραμμϊλους Αραι6τητας, Δπροσϊτους στους χοϊκοϋς.
Κατδ τὴν κατ' Ετος δπικρατοϋσαν τδξιν,
τδς ΑποΥευματινας ωρας ὴτοιμδσθησαν οϊ Μοναχοϊ να Δνδλθουν εϊς τὴν κορυφὴν τοϋ "Α
θω. ΟΙ ϊερεϊς ὴμφιεσμδνοι τα ϊερατικδ των,
φδροντες ϊερδς εϊκδνας καϊ ψ6λλοντες υμνους
καϊ ωδ6ς, οϊ ΙεροδιΔκονοι θυμιωντες καϊ Δκολουθοϋντες οϊ Μοναχοϊ μετδ των λαϊκων,
ανερχδμεθα εϊς τδ "Ορος εϊς Δν6μνησιν της
Μεταμορφωσεως τοϋ Κυρίου εϊς τδ "Ορος
θαβωρ, δπου «τδ πρ6σωπον αϋτοϋ Ελαμψεν
Ας δ ηλιος, τδ δε Ιμδτια αϋτοϋ ἐγἐνετο λευκδ Ας τδ φως».

'Υπδ την κατοχὴν δγϊων συναιαθημδτων
καϊ πνευματικων διαλογισμων, δλλοι μδ τὴν
προσευχὴν δν τη καρδϊςι δπορευδμεθα Δναβαϊνοντες, δλοι δοοι «δδξης δφιδμεθα, δλικως
της δνθδου», διδ νδ δοξολογἠσωμεν τδν Χριστδν, ποϋ μδ τδ πϋρ της θεδτητδς Του Δνεμδρφωσε τὴν φϋσιν μας εϊς την πρωην δφθαρτον καταστασιν καϊ μακαριδτητα.

Μετδρσιοι, λοιπδν, δνερχ6μεθα εϊς τδ "Ο
ρος, Ας εϊς τδ Θα6ωρ, διδ νδ συμμετΔσχωμεν, μαζϋ μδ τοϋς προφὴτας Μωϋσὴν καϊ
'Ηλϊαν καϊ τοϋς τρεϊς προκρϊτους Μαθητδς,
της Δπροσϊτου θεϊκης δλλδμψεως καϊ νδ προσλΔβωμεν φως δκ τοϋ θεϊου φωτδς, δφοϋ προηγουμδνως «διακδψωμεν τδ νδφος τοϋ γεωδους σαρκϊου».
Μετδ μϊαν σχεδδν ωραν, ψ6λλοντες καϊ αϊνοϋντες τδν θεδν, δφθΔσαμεν δκδπως εϊς
τὴν ϊερδν κορυφὴν, δπου δ ναϊσκος της θεϊας
Μεταμορφωσεως, ποϋ Εφερεν Εντονα τδ ϊχνη κεραυνοπλὴκτου οϊκοδομὴματος. Ἢτο β-

ρα κατδ τὴν δποϊαν δ ηλιος εῖχε δϋσει, αλλδ
Δπδ τὴν κορυφὴν των 2.ΟΟΟ μ. δδεχδμεθα δκδμη τδς χρυσας δκτϊνας του. Καϊ δνεθυμὴθην τδ τροπΔριον της Μεταμορφωσεως· «"Ηλιος μδν την γην, φαιδρϋνων αϋθις δϋνευ
Χριστδς δδ μετδ δδξης, αστραψας δν τφ "Ορει, τδν κδσμον κατεφωτισεν». Καϊ δντως,
δϋοντος τοϋ φυσικοϋ ὴλϊου, ὴμεϊς μδ π6θον
καρδϊας καϊ χαρδν, μδσα εϊς τδ σκδτος της
αγϊας αϋτης νυκτδς, Ας «φιλοθεΔμονες των
ϋπδρ νοϋν καϊ φιλὴκοοι», Δνὴλθομεν εϊς τδ
θειον "Ορος, διδ νδ δποπτεϋσωμεν μυσπκως
τδν Χριστδν ποϋ Δστρδπτει μδ θεϊκδς Δκτϊνας
καϊ νδ ακοϋσωμεν τὴν φωνὴν τοϋ Πατρ6ς,
μαρτυροϋσαν τδν Υϊδν Ας Δγαπητδν, ποϋ δθδωσε τὴν ανθρωπϊνην φϋσιν.
"Οπως εδλεπα μδσα στδ θδμβος της εσπδρας Δπδ τδ υψος δπου εϋρισκ6μεθα, δλ6κληρον σχεδδν την χερσδνησον τοϋ "Αθω, Δνεπδλησα την περιγραφὴν δνδς λογϊου τοϋ Ι4ου
αϊωνος· «'Εκτδς Δπδ τδς δλλας χδριτας ποϋ
Εχει τδ "Ορος τοϋ "Αθω, εϊναι δξιον θαυμασμοϋ νομϊζω, δι6τι Εχει καϊ εϋκραεϊς Δδρας
καϊ Αραϊζεται μδ ποικϊλα δνθη καϊ χλωρϊδα,
βστε νδ προσφδρη πολλὴν εϋχαρϊστησιν καϊ
τδρψιν των δφθαλμων καϊ της Δκοης εϊς τοϋς
οϊκιστδς του.

Πανταχοϋ διαχδεται ὴ εϋωδϊα καϊ ὴ δμορφιδ των Δνθδων μδσα εϊς τδ καθαρδν ὴλιακδν
φως. "Εχει δδ πολϋμορφα καϊ πλοϋσια δδνδρα, αλση καϊ λειμωνες σδ ποικιλϊαν, ποϋ δδημιοϋργησαν οϊ Μοναχοϊ. Παντοϋ Δκοϋεται
δ ὴχος διαφδρων Αδικων πτηνων. Σμὴνη δδ
Δπδ μδλιοσες περιτρδχουν στδ δνθη καϊ 6ομβοϋν ὴρδμως τδν Δδρα. Εϊς τδν τδπον αϋτδν
ϋφαϊνεται Ενας τερπνδς πδπλος καϊ παρδδοξος Δπδ τδς φυσικδς καλλονδς καϊ δχι μδνον
κατδ τὴν ανοιξιν, Δλλδ καϊ σδ κδθε δποχὴν
ὴ ϊδϊα παρδχεται εϊς τδς αϊοθὴσεις Δγαλλϊασις.
'Η Δγαλλϊασις αϋτὴ, συνεχϊζει, δπιτεϊνβται,
δταν μδσα Δπδ τδ δλσος καϊ τδ φυτδ Δκου-
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σθΠ κατδ τδν δρθρον ἠ ευλαλος μουσικὴ της
αηδδνος, η δποία συμψδλλει καϊ συνυμνεϊ
τδν Κ6ριον μδ τους δκεϊ μονδζοντας. Δι6τι
ίίχει καϊ ἠ αηδων επϊ τοϋ στἠθους κδπριαν
δνθεον κιθ6ραν, Ενα εμφυτον ψαλτἠριον καϊ
μουοικῆν δρμονίαν, δια τϊῖς δποίας τδρπει
τους 6κο6οντας.
“Ολος δ χωρος ποτίζεται χορταστικδ δπδ
τδ νερδ αϋτοφυων πηγιον καϊ σχηματίζονται
πληθος δπδ ρυακες, που τρδχουν σιωπηλδ,
ωστε νδ μῆ δνοχλοϋν τοδς δκεϊ μοναστδς, οϊ
δποϊοι διδρχονται δθ6ρυβον βίον καϊ με πολλῆν ὴσυχίαν αναπεμπουν πρδς τδν θεδν τδς
προσευχδς των. Δι6τι δ τ6πος αϋτδς εϊναι ἠουχαστικδς καϊ κατδλληλος δι' εκείνους που
θδλουν νδ βιωοουν τἠν ουρ6νιον πολιτεϊαν
τοϋ μοναχισμοϋ καϊ παρδχει δλα τδ μδσα διατροφης δφθονα δλον τδν χρδνον. .Ο "Αθως
Εχει καϊ τῆν χδριν νδ στεφανοϋται ϋπδ της
θαλδσοης κυκλικως ιϊισδν νηοος ἠ δποία δνοϋται διδ της ἠπείρου μδ Ενα μικρδν ίσθμ6ν. ..».
... Κατδ τδ 6υζαντινδν τυπικδν ῆρχισεν
ἠ δγρυπνία. 'Επειδἠ δ Ιερδς ναδς δεν χωροϋσε περισσοτδρους των εϊκοσιν δορτασιων, δρκετο! μοναχοϊ καϊ λαϊκοϊ παρηκολουθουν προσευχ6μενοι δπ' Εξω, δπου αναψαν φωτιδ δπως προεβλἐπετο διδ τδ νυκτερινδν ψϋχος.
'Εσχηματίσθησαν εκατδρωθεν οϊ χοροϊ των
ίεροψαλτων δπδ Μοναχοϋς, δ ναδς δφωταΥωγἠθη μδ δφθονα κεριδ, δ ίερευς δθυμίασε καί, μετδ τδ: «Δ6ξα τη άΥίμ καϊ 'Ομοουσίψ καϊ 'Αδιαιρδτω Τριδδι.δπηγγδλθη δ
Προοιμιακδς σδ δτμδσφαιραν εϋλαβοϋς σιΥης. Μετδ δδ τδν οτίχον «Π6ντα πρδς οδ προσδοκωσι δοϋναι τῆν τροφἠν αυτοϊς είς εϋκαιρον δ6ντος σου αυτοϊς συλλδξουσιν», δδονἠθη δ Ιερδς ναϊσκος δπδ τδ «'Ανοιξαντδρια»,
ψαλλ6μενα μδ δρρενωπδν δφος, χοροδιακδ,
δρΥδ καϊ μελωδικδ. 'Επηκολουθησαν τδ Υλυκυτατα «ΚεκραΥδρια» καϊ δν συνεχείςι τδ θεολοΥϊκωτατα 'Ιδι6μελα.
Τί μυσταΥωΥία ῆτο αϋτἠ; Τί ῆτο δκεϊνο
που μεταποιοϋσε καϊ καρδίας καϊ φρδνας, Λοτε αϊ ψυχα! νδ δδχωνται «δν αίσθἠσει» πολλη τδ Θε6πνευστα λδγ·ια των ψαλμδν καϊ τῆς
ϋμνολοΥίας; "Ητο ἠ χδρις τίῖς ἠμδρας ῆ δ
Κϋριος ῆμειβε τδν κδπον τϊῖς δρειβασίας; "Ηοαν οϊ νδες καϊ αϊ ψυχα! παρεσκευαομδναι
δντονωτερα, ωστε κδθε λἐξις, κδθε νδημα νδ
Υίνωνται Υλυκϋς νυΥμδς είς τἠν καρδίαν,
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πτερδν είς τδν νοϋν πρδς θεολοΥίαν, φλδξ
θερμαίνουσα τῆν ψυχἠν, φως φωτίζον πρδς
Υνωσιν τοϋ μεταμορφωθδντος Τησοϋ;
Π6σες φορδς οί Μοναχοϊ δδν ῆκουσαν η
δδν δνἐΥνωσαν τδν Προοιμιακ6ν; Διατϊ —
δπως μοϋ Ελεγαν δργ6τερα — εν6μισαν, δτι
διδ πρωτην φορδν τδν ῆκουον καϊ τωρα δνεκδλυπταν τδ δνεκλδλητον βδθος των θεολογικων νοημδτων καϊ τῆν δρρητον πνευμαπκην γλυκυτητα τοϋ θειοτδτου τουτου Ψαλμοϋ; Καϊ τδ 'Ιδι6μελα της Μεταμορφωσεως
π6σα χρ6νια καϊ τδ Εψαλλαν καϊ τδ ῆκουαν;
Ἐν το6τοις διδ πρωτην φορδν τδ τισθδνθησαν τ6σον δ ντονα καϊ τδ Θεολογικ6ν των δσϋλληπτον περιεχδμενον τους συνεκλ6νισε
τδσον. "Οπως δδ μοϋ εξεμυστηρευθησαν δυο
Μοναχοί, διδ πρωτην φορδν είς την ζωἠν των
εϊχαν δεχθη είς τδς ψυχδς των τοιαυτην δνδργειαν χδριτος, ωστε νδ κατανοοϋν πλἠρως την φρδσιν τοϋ Μ. Βασιλεοίυ «δφ6ρητον κδντρον».
Πρδγμαπ, ἠ Μεταμ6ρφωσις, δπως ὴ 'Ανδστασις καϊ η Πεντηκοστη, 6περτεροϋν των δλλων Δεσποτικων δορτων. Δδν δποτελοϋν προοίμια, δλπίδας, ϋποσχδσεις, δλλδ τδ τδλος
αϋτων, την Εκβασιν καϊ δκπληρωσιν ῆ την δλοκληρωσιν τοϋ εργου της σωτηρίας καϊ της
θεωσεως τοϋ δνθρωπου. Καϊ είς τῆν Μεταμδρφωσιν τοϋ Κυρίου 6λδπομεν τῆν μεταμορφωθεϊσαν ανθρωπίνην φυσιν, τδ μδτρον της
δδξης που δναμδνει τους πιστους, αϋτδ τδ
συντελεσθδν πλδον γεγονδς δχι ως ϋπ6σχεσιν μ6νον, «δπ οί τω ϋψει των δρετων διαπρδψαντες καϊ της δνθδου δδξης δξιωθἠσονται», δλλδ καϊ ως μετοχῆν καϊ ως βίωσιν καϊ
δν τω παρδντι αίωνι. Δι6τι δπδ τους βίους
των 'Αγίων δμδθαμεν, δτι τδ δκτιστον φως
της Μεταμορφιυσεως, πολλδκις τους περιδλαμψε καϊ Εκτοτε «δφδρητον τοϋ π6θου τδ
κδντρον αυτοϊς δγκατδλειπεν».
'Ο μδγας 'Εσπερινδς προδβαινε ουμφωνως
τΟ τδξει. Τδ 'Ιδι6μελα Εδιδαν τδν νδημα καί
τδν οκοπδν της Μεταμορφιυσεως. Τδ θαβιίιριον "Ορος εμιμεϊτο τδν οϋρανδν καϊ νεφδλη δφηπλοϋτο ως σκηνἠ, δνω δ Πατῆρ δ οϋρδνιος δμαρτυρει τδν Υίδν ως δγαπητ6ν του.
Οί κορυφαϊοι Μαθηταί βλδποντες τδ θαυμαστδ
αδτδ πρδγματα, δβεβαιοϋντο, δπ δ Χριστδς
είναι θεδς 6ληθιν6ς, οδτως ωστε δταν θδ τδν
ϊδουν σταυροδμενον νδ μῆ δειλιδοουν, δλλδ
νδ δννοἠσουν, δπ τδ πδθος του είναι δκοδ-
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σιον πρδς σωτηρϊαν καὶ θεωσιν του ανθρωπϊνου γδνους. ^Ητο δδ τ6ση ἠ θεϊκη Δκτινο6ολϊα εϊς τδ "Ορος, ωστε «ερριψαν εαυτους εν
τψ εδαφει της γης, μῆ φδροντες δραν την
αθδατον μορφἠν». Και δπως ῆτο μδσα εϊς
τῆν ακτινοβ6λον νεφδλην, δ Κυριος, συνομιλων με τδν Μωϋσην καϊ τδν 'ΙΙλϊαν, — δια
νδ δεϊξη δτι εϊναι θεδς ζωντων καϊ νεκρων
— «αγγελοι διηκδνουν φ66ω καϊ τρομψ, οϋρανοϊ δφριξαν, γη δτρ6μαξεν, δρωντες επϊ
γης της δδξης τδν Κϋριδν».
Μετδ τδ Δοξαστικ6ν, τδ δποϊον δψδλη με «αλαλαγμδν» ψυχης καϊ πνεϋματος, καϊ μετα
την Εϊσοδον καϊ τδ Προφητικδ ,Αναγνωσματα, δψαλησαν τδ Τδιδμελα της Λιτης μδ τδ
κατανυκτικδν δγιορειτικδν «ϋφος». Οϊ κυκλω
Μοναχοϊ, εν βαθυτατη συναισθἠσει των τελουμδνων καϊ ως νδ δπεϊχον τῆν θδσιν των
«προκρίτων Μαθητων» ενωπιον της δνδδξου
Μεταμορφωσεως τοϋ Κυρϊου Τησοϋ, ῆσαν κυριολεκτικως απορροφημενοι απδ τδς αγγελικδς υμνωδϊας, με ηλλοιωμδνην τἠν ψυχην
καϊ τδ πρδσωπον, ως «διακονοϋντες» εϊς τδ
μδγα τοϋτο μυστἠριον.
Πραγματι, τϊ εϊναι νδ σκδπτεται κανεϊς,
μαλλον δε νδ νοη καθαρψ νοϊ «δν αϊσθἠσει
ψυχης», δτι «τδ προἠλιον σδλας Χριστ6ς, σωματικως περιπολεϋων επϊ της γης», απεκαλυψε «τοϋ αρχετυπου καλλους την εϋπρδπειαν,
καϊ ταϋτην οϋχ δλ6κληρον δπδνω εϊς τδ θαβωριον "Ορος, δπως ακριβως εϊμεθα καϊ ἠμεϊς! Αυτδ, 6εβαϊως, εϊναι μεγδλα πρδγματα καϊ μεγαλεϊα δνδκφραστα, των δποϊων κατδστησε κοινωνοϋς δ θεδς τους υϊοϋς των
δνθρωπων.· Καϊ δεν εϊναι μδνον αϋτδ, δλλδ
εϊς τῆν αϊωνι6τητα δπιφυλδσσει καϊ «μεϊζονα
τοϋτων». Διδτι τωρα η σαρκοφδρος φϋσις των
δνθρωπων δδν «χωρεϊ», δεν αντεχει εϊς περισσοτδραν θεϊκην λαμπρδτητα. Διδ τοϋτο καϊ
δ Κυριος δδειξεν εϊς τους Μαθητδς την δν
φωτϊ δδξαν του «οϋχ δλ6κληρον», Δλλδ «καθως ἠδυναντο» «φειδ6μενος, μἠπως συν τη
δρδσει καϊ τδ ζην Δπολδσωσι». Πως λοτπδν
οϊ Μοναχοϊ, που εϊναι στρατευμδνοι εϊς δνα
δγωνα, τοϋ δποϊου ἠ νικηφ6ρος Εκ6ασις θα
τους καταστηση δεκτικοϋς αϋτοϋ τοϋ θειου
καϊ Δκτϊστου φωτ6ς, νδ μη εϊναι ἠλλοιωμδνοι
τῆν «καλὴν Δλλοϊωσιν»;
Μδσα εϊς αϋτῆν τῆν πανηγυρικῆν καϊ φαιδρδν πνευματικως δτμδσφαιραν, συνεχϊσθησαν αϊ ψαλμωδϊαι «νδων καϊ ψυχων 6σπϊλων»

πρδς τδν «μεταστοιχειωσαντα την 6μαυρωθεϊσαν φϋσιν τοϋ 'Αδαμ εϊς την θεϊκην δδξαν
τε καϊ λαμπρδτητα». Καϊ μετδ την Λιτῆν καϊ
τδν 'Εσπερινδν ηρχισεν δ "Ορθρος, δπου μετδ τδ Καθϊσματα δφαλη δ Πολυδλαιος μδ αφατον διθυραμ6ικδν ρυθμδν. "Υστερα ανεγνωσθη τδ ϊερδν Εϋαγγδλιον καϊ δντδς ϋπερκοσμϊου σιγης καϊ 6αθυτδτης εϋλα6εϊας ἠκουσαμεν την πρδρρησιν τοϋ Κυρϊου Τησοϋ
πρδς τοϋς κορυφαϊους Μαθητδς του, δτι «εϊσϊ
τινδς των δδε δστηκδτων, οϊτινες οϋ μη γευσωνται θανατου εως αν ϊδωσι την 6ασιλεϊαν
τοϋ θεοϋ δληλυθυϊαν δν δυνδμει», δπερ καϊ
δγδνετο δπϊ τοϋ "Ορους θαβωρ. Διδτι «βαστλεϊαν τοϋ θεοϋ», οϊ αγιοι Πατδρες, δννδησαν την οϊκεϊωσιν της δδξης τοϋ θεοϋ. "Ον
τως, δπως εϊμεθα καϊ ημεϊς μυστικως μιμουμενοι τοϋς 'Αποστδλους, μετεχοντες νοητως
εϊς τδ φως καϊ την δδξαν, δπιθυμοϋσαμε νδ δπαναλδδωμε τδ λδγια που εϊπεν δ Πδτρος·
«Ρα66ϊ, καλδν δστιν ἠμας ωδε εϊναι... μῆ
εϊδως δ λδγει». 'Αλλδ καϊ ημεϊς μἠπως δγνωρϊζαμεν, δτι δπιθυμουσαμεν αδυνατα πρδγματα;
"Ε6λεπα τοϋς Μοναχοϋς μδ ἠγνισμδνα τδ
πρδσωπα — απδ τδ μεγαλεϊα τοϋ θεοϋ, τδ δποϊα «ρητορεϋουσα γλωσσα οϋ δϋναται φθδγξασθαι», — μδσα στδ κατανυκτικδν καϊ ϋπο6λητικδν ημϊφως τοϋ, μεταμορφωμδνου καϊ
αϋτοϋ, ναϋδρϊου, σδ καταστασιν πνευματικης
εϋφροσϋνης, ποϋ δχ6ριζαν τδ νοἠματα της
μυστικης θεολογϊας της ϋμνολογϊας. Καϊ
δ Μοναχδς Ν., δστις απδ την δναρξιν
της δορτασττκης παννυχϊδος ϊστατο εϊς μϊαν
γωνϊαν μδλις φωτιζομδνην, μδ τδ κομβοσχοϊνιον τοϋ ασκητοϋ, δφαϊνετο «πασχων τδ ϋμνοϋμενα». Χλωμδς καϊ δξαϋλωμδνος, μδ πρδωρα 6αθουλωμενους τοϋς φωτεινοϋς δφθαλμοϋς, συνηΟως δακρυσμδνους, δνδμιζε κανεϊς,
δτι εϊχεν αποκολληθη απδ καποιαν τοιχογραφϊαν της ασκητικης Κρητικης Σχολης. ΠρΔγματι, δ ανθρωπος εϊναι «6ραχϋ τι παρ' αγγδλους ὴλαττωμδνος, δ6ξη καϊ τιμη δστεφανωμδνος».
'Εψαλλησαν οϊ θεολογικώτατοι καϊ φωτωνυμικοϊ Καν6νες των μεγδλων θεολ6γων δγϊων Κοσμα καϊ Τωδννου τοϋ Δαμασκηνοϋ, διδ
των δποϊων Δναπτϋσσεται θεολογϊκως ἠ σημασϊα της Μεταμορφωσεως τοϋ Κυρϊου. Δπδ
παοης πλευρας καϊ μοϋ δνεποϊησε βαθεϊαν αϊσθησιν η εϋκρϊνεια της αρθρωσεως των ψαλ-

ΜΕΤΑΞΤ ΟΤΡΑΝΟΤ ΚΑΙ ΓΗΣ
λομδνων τροπαρίων δπο τους χορους των Μοναχων, ωσιε νδ μἠ μας διαφευγη δκδμη και
τδ δλδχιστον νδημα, που δνυσσεν δρωτικως
τδς καρδίας των δκουδντων.
Τἠ ἠ θεία 'Υμνολογία της 'Εκκλησίας! θδ
ἠδυνατο να δνομασθη ως εμμελης θεολογία
ῆ δοξολοΥϊκῆ θεολογία, που θελγει και τιτρωσκει με γλυκερδ 6δλη τας καρδίας καϊ
μετεωρίζει τους κα θα ρους νδας εις ατερμονας περιοχδς θεολογικων νοἠσεων. Νδ εϊναι
δληθδς τδχα, δτι δ Ανθρωπος πριν μδθη να
δμιλη τραΥουδοϋσε; Μἠπως κδποτε ἠ ψαλμωδία εϊναι ανωτἐρα της δν σιγη μυστικης δν τῆ
καρδίςι προσευχης;
Παντως ἠ 'Υμνολογία που εγρδφη δπδ θεολδγους νδας, μετδχει καϊ της αγαπητικης
καϋσεως της καρδίας των. Καϊ μαζδ μδ την
εκ «γνωσεως» θεολογικην συλληψιν των αϊθερίων νοηματων, που δποκαλυπτει τδ "Αγιον Πνεϋμα, συνυπδρχει καϊ η δρωτικη εμπειρία των ασπίλων ψυχων. Δι' αϋτδ, παρ' δλον δτι η εμμελης αϋτη θεολογία εϊναι πνευματικη δκφρασις της κοινης καϊ καθολικης δμπειρίας του πληρωματος της 'Εκκλησίας, εν
τουτοις δδν παδει να αποτελη προαωπικην των
ϋμνολδγων Πατερων σχεσιν με τδ δντικείμενον των υμνων των. "Ετσι εκαστον τροπδριον αποτελεϊ αϋτοτελη και μερικην εμπειρίαν
τοϋ ϋμνογραφου· «Βασϊλευ6ντων πεφυκας,
Βασιλευς ιδραιδτατος... δυναστης μακαριος
καϊ φως οϊκων δπρδσιτον...». Συνδυασμδς
δογματικης γνωσεως καϊ πνευματικης εμπειρίας. Οϋτως, δ δγιος Πατηρ δρμηνευει *αφ
δνδς την δογματικην συνείδησιν της Ἐκκλησίας καϊ αφ' δτερου τδν τρδπον δρασεως δπϊ
τδν μεταμορφωθεντα Χριστδν, τδν δποϊον 6λεπει ως «6ασιλεα ώραιδτατον», ενω εϊς τδ δπδμενον τροπαριον εςωτερικευεται μδνον δ
προσωιπκδς ερως τοϋ ποιητοϋ, δσπς εϊναι καϊ
ερως δλοκλἠρου τοϋ 'Εκκλησίας πρδς τδν Χριστδν «"Εθελξας πδΟω με Χριστε, καϊ ἠλλοίωσας τω θείψ σου δρωτϊ' αλλδ κατδφλεζον, πυρ! δϋλω (τοϋ 'Αγίου Πνεϋματος) τδς
αμαρτίας μου, καϊ εμπλησθηναι της εν σοϊ
τρυφης καταζίωσον, ϊνα τδς δυο σκιρτων, μεγαλυνω αγαθε παρουσίας σου». . .
'Αφοϋ καϊ ἠμεϊς εϊδαμε καινδ καϊ παρδδοξα καϊ ἠκουσαμε την φωνην τοϋ Πατρδς, μαρτυροϋντος δτι δ Λδγος εϊναι «εκμαγεϊον τοϋ
δρχετυπου, ει'κων δπαρδλλακτος τοϋ "Οντος,
δκίνητος σφραγϊς» καϊ ανυμνησαμε τδν Χρι-
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στδν, δπου ως θεδς «ωφθη εστως δν μδσω
θεων», εψδλλαμεν εν δλαλαγμω την δνδτην
ωδην της Θεοτδκου «συντρομοι καινη φωτοχυσία ελλαμφθδντες» δπδ τὲν χδριν Της.
Μετδ τδ 'Εξαποστειλδριον, «Φως δναλλοίωτον Λδγε...», τδ δποϊον ἔψαλλεν δλον τδ
πληρωμα μελωδικως καϊ εϊς δρρενωπδν τδνον,
εσείσθη κυριολεκτικως τδ κεραυνδπληκτον
ναϋδριον απδ τους Αϊνους, διδ των δποίων
συνεκαλεϊτο απδ την «εκκλησίαν δσίων» ολ6κληρος ἠ κτίσις, «πασα πνοὴ» νδ αϊνδση τδν
Κυριον. Καϊ ϋστερα δπδ τδ «Προσδμοια» καϊ
τδ Δοξαστικ6ν, που δψδλλησαν με μδθεζιν
ψυχης, η Δοξολογία καϊ δμδσως, «Εϋλο-γημδνη η Βασιλεία τοϋ Πατρδς καϊ τοϋ Υϊοϋ
καϊ τοϋ 'Αγίου Πνεϋματος».
Οϋτω, λοιπδν, εϊσἠλθομεν δπδ της περιοχης της μυστηριωδους προσευχης καϊ της δν
δγδπη ψαλμωδίας εϊς τδν χωρον της καθ' αϋτδ μυστηριακίϊς λατρείας, εϊς την θείαν Λειτουργίαν, τδ ϋπερφυεστατον Μυστἠριον.

"Αλλο, 6ε6αίως, προσευχαϊ καϊ ψαλμωδίαι
καϊ αϊνοι πρδς Κυριον καϊ βλλο κοινωνία τοϋ
τεθεωμενου Αϊματος καϊ Σωματος τοϋ Κυρίου 'Ιησοϋ μετδ καθαροϋ συνειδδτος. 'Αγωγοϊ χδριτος καϊ δνωσεως με τδν θεδν ϋπδρχουν πολλοί. «'Εγνιδρισδς μοι δδοϋς ζωης»
ψαλλει δ προφηταναξ. 'Η θειοτατη προσευχῆ
καϊ τδ δακρυα, δεν δ.νεργοϋνται εϊμη διδ τοϋ
'Αγίου Πνεϋματος, δπως βλδπομεν εϊς τδς δν
Πνευματι δμπειρίας των 'Αγίων. 'Αλλδ ἠ
θεία Κοινωνία εϊναι μετοχη αϋτοϋ τουτου τοϋ
θεανθρωπου, διδ την κατακτησιν τοϋ 'Οποίου
γίνονται δι' 'Αγίου Πνεϋματος δλα τ' βλλα.
Καποιος δγιος ελεγεν «ΕΙμαι τραυματισμδνος εϊς την καρδίαν. 'Ο πδθος Σου μδ διδλυσε, ἠ δγδπη Σου μδ ηλλοίωσε, Δεσποτα. ΕΙμαι
δεσμιος δπδ τδν ερωτδ Σου. θελω νδ χορτδσω δπδ τδς σαρκας Σου καϊ νδ κορεσθω
δπδ τδ ζωοποιδν καϊ θεοποιδν Σωμα Σου.
θελω νδ δπολαυσω των δγαθων καϊ νδ καταρυφησω της θεδτητδς Σου».
'Η θεία Λειτουργία δτελδσθη μεσα σδ βαθεϊαν αϊσθησιν μυστηρίου, δπου «δσίγα πασα
σδρξ 6ροτεία», καϊ μετεχομεν πδντες «Ξενίας Δεσποτικης καϊ δθανδτου Τραπἐζης»...
'Απδ τδ 6ι6λίον «'Η θεολογία της νοερας
προσευχης» τοϋ Μον. Θεοκλητου Διονυσιδτου.

ΤΟ ΒΙΒΧΙΟΝ "Ο ΛΓΙΟΟ Ν6ΚΤΧρϊΟΟ,.
«Εϋχαριστησωμεν τω Κυρἰω»
ΗΝ αναϊμακτον δυ
ο Ιαν προοφδρομεν εις
τδν Θεδν Ιλαοτικως
και ενχαριστιακως.
Τδν παρακαλοϋμεν να
γϊνμ ϊλεως δια τας
αμαρτϊας μας και τδν
δια
ευχαριοτοϋμεν
την σωτηριωδη νπδρ ημων οικονομϊαν
τον, νπδρ «παντων, αιν ϊσμεν και ιδν ουκ
ϊσμεν, των φανερων και αφανων ενεργεσιων, των εΙς ημας γεγενημδνων», αλλα και νπερ «των δν πϊοτει αναπανσαμενων Προπατδρων, Πατερων, Πατριαρχων, Προφητων,. . . και παντδς πνεϋματος δικαϊον εν πϊστει τετελειωμδνον».

'Η 'Εκκλησια κατα την αγιαηδραν οτιγμην της Θεϊας Λειτουργϊας, δταν δλδκληρος εχει αναφερδη εΙς τδν Θεδν και
δταν δλος ο Θεδς εχη προσφερδη εΙς τδν
ανδρωπον, αϊσδανεται την αναγκην να
ευχαριστηση τδν Θεδν και νπερ των αγιων ανδροιπων, που μας δχαρισεν ὡς -τολντιμδτατα και ανεκτιμητα δωρα λ] αγαπη Τον.
Και δ αγιος Νεκταριος εϊναι ασφαλως
ἔνα τετοιο δωρον τον Θεον πρδς την αν-

δρωπδτητα τον αϊωνος μας, δια τδ δποϊον «ενχαριστησωμεν τω Κνρϊφ».

"Αντιλαμ6ανδμεδα την εργασ'ιαν αδτην
ως μιαν ενγαριοτϊαν προοφερομδνην νπδ
τον 'Αγϊον "Ορονς πρδς τδν Θεδν δια
τδν γλνκντατον, πρα6τατον, συμπαδεστατον, φιλανδρωπδτατον, ταπεινδτατον αγιον Νεκτδριον, δια χειρδς τον οεβαοτοϋ
π. Θεοκλητον Διοννσιατου.

*Αντιλαμβανδμεδα επϊοης την εργαο'ιαν αντην ως ενγαριοτϊαν πρδς τδν αγι-

ον Νεκταριον, δι6τι δια της αγαδης του
προαιρδοεως καϊ των πνευματικων τον
παλαιοματων ηδννηδη να δεχδη και να
ανξηοη τδ χαρισμα τον Θεον και να γϊνη
δι δλους μας δωρον Θεον και σημεϊον
της αγαπης Τον.
"Αλλα και ημεϊς ενχαριοτοϋμεν τδν δσιολογιωτατον Γδροντα Θεοκλητον, διδτι
εις τους παλαιονς του κδπονς προοδδεοε
νδον κ6πον νπερ της δδξης των αγϊων τον
Θεον.
Δια καδε δγωνιζδμενον δρδδδοξον χριοτιανδν δ ϊϊγιος Νεκταριος εϊναι χειραγωγδς και συμμαχος. Δεικννει την δδδν που
δδηγεϊ πρδς την οωτηρϊαν και ονμπαρϊσταται δια των αγϊων τον ενγων πρδς
τονς αγοονιζομδνονς εν μδσφ πειραομων
και δοκιμασιων.
Δια καδε πονεμδνον 3νδρωπον εϊναι
παρακληοις και παρηγορϊα, και δια πολλονς δεραπεϊα.

Δια τονς "Αρχιερεϊς και "Ιερεϊς μας
κανων "Αρχιερωσννης, "Ιερωοννης και
ποιμαντικης δπιοτημης.
Δια τονς Μοναχονς νπδδειγμα ταπεινδφρονος και εν ηουχϊα και δεωρϊρ Θεοϋ ζωης.

Δια τονς παιδαγωγονς, Ιεροκηρνκας
και διδασκαλονς δδηγδς εΙς την δρδην
παιδαγωγϊαν και εναγγελισμδν τον λαον
μας.
Δι" δλονς τους χριστιανονς φως, χαρα
και ευλογϊα πνενματικη.
"Οταν Ερχεται κανεις εΙς δπαφην με
τδν 6ϊον και τα εργα τοϋ αγϊου Νεκταρϊον δδν δνσκολευεται να αναγνωρϊση τα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ»

οημεϊα που τον δναδεικνυονν δχι απλως
ανδρωπον τον θεοϋ, αδλα και Πατδρα
της 'Εκκλησϊας.
ΕΙς την εποχην τον 'Αγϊον, ως γνωοτδν, υπδ την επϊδραοιν ξενων ρευματων
παρεδεωρεϊτο δ μοναχισμδς και η νηπτικη δεολογϊα.
'Ο "Αγιος πρακτικως και δεωρητικως
δοτραφη πρδς την ηγιαομδνην μοναχικην
και νηπτικην παραδοοιν της 'Εκκληοϊας.
Εις δπιστολην τον πρδς αγιορεϊτην μοναχδν τονϊζει με πολλην ταπεινωοιν δτι <?
ασκητης εϊναι υπερτερος τον 'Αρχιερεως. Και δξηγεϊ τον λδγον της ϋπεροχης
αντης: ι'ΙΙμεϊς, αγαπητδ αδελφε, συναϊσδησιν εχοντες της ημετερας αναξιδιητος
και γνμν6τητος, ουδε τολμωμεν καν να
σνγκρϊνωμεν ημας πρδς τδν δλαχιοτον
των μοναχων, τδν ευ τη αοκηοει και οεμνη πολιτεϊα ζωντα. Διαβεβαιω δε νμας
δτι καδ' εκαστην μακαρϊζοϊ τους αφιερωδεντας τω Θεω και εν Αντφ ζωντας και
κινονμενους και δντας. Τι αληδως της
πολιτεϊας ταυτης τιμιωτερον; η τϊ λαμπρδτερον; αϋτη καλλιτεχνεϊ την εϊκδνα
και προοδϊδει αντη τδ αρχετυπον καλζ.ος,
αϋτη εΙς μακαρι6τητα αγει, αντη σεμνυνει τδν εχοντα, αϋτη κοσμεϊ τδν κεκτημενον' αντη εΙς φιλοοοφϊαν αγει, αντη μνοτηρια αηοκαλϋπτει, αντη αληδεϊας διδαοκει, αντη ενανλον τη καρδϊα τδν δεϊον
λδγον πΟιεϊ, αντη αοφαλως πρδς τδ ποδεινδτατον τελΟς αγει, αντη ουρανοβαμονα τδν ανϋρωπον καδιστα, αντη μελωδϊαν
(Τταυοτον την αναπνοην απεργαζεται, αὕτη αρμονϊαν τδν 6ϊον απαντα αναδεικνυει,
αντη τοϊς αγγελοις συναπτει, αντη δεοεϊκελον τδν ανδροτπον εμφαϊνει, αντη πρδς
τδ δεϊον αναγει, αντη τδ δεϊον προσοικειονται» (Τϊτον Ματδαιακη, 'Ο ''Οοιος
Νεκταριος Κεφαλας, 'Αδηναι Ι955, οελις 26Ι).

'Εξ αλλων κειμενων του φαϊνεται η μνστικη εμπειρϊα τον δεϊον ερωτος και της
αδιαλεϊπτου προοενχης και μνημης τον
Χριστον, η δποϊα εφλεγε την καρδϊαν
τον:
Λδγε θεοϋ 'Ιησοϋ μου ως μοι γλυκϋ τδ
(ονομα Σου
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πυκνδν εμης διανοιας μελδτημα τρϋφημδ τε,
δοξολογϊαν προσδεχου Λπδ καρδιας φιλουσης
και της Αγαπης σου Λδγε της Ακορεστου
(τρωθείσης.
Λδγε θεοϋ Τησοϋ μου, φωτολαμπὴς πελεις
(μνημη,
Ακδρεστος εϋφροσυνη, ·η αφατος χαρμοσυνη,
και Αγαλλϊαμα θειον καρδίας Σε λατρευοϋ(«ης,
Σε Λδγε επι.τοΟουσης και ώτολαϋειν ζη(τουσης.
(Τριαδικδν, 'Αθηναι Ι9Ο9, σελ. Ι98).

Χαρακτηριστικη επϊσης εϊναι η παραϊνεσϊς του πρδς μοναχην της Μονης της
'Αγιας Τριαδος: «ΙΙρεπει ομως να γνωρϊσης, δτι πταϊεις και ου δλϊγον, διδτι
αποπλανασαι απδ τους λογισμους και αφ'ινεις την ενχην και ενρϊοκεοαι απεριφρονρητος τη καρδϊα. Δια τοϋτο οε παρακαλω, λδγε αδιαλεϊπτως την ενχην και
μη δπιτρδπης τους λογισμους σου να σε
κυριενσωσι....» (Τϊτον Ματδαιακη, ενδ'
δνωτ. σελ. 2ΙΙ).
'Η ανδησις τον μοναχισμοϋ, η δποϊα
παρατηρεϊται εις τας ημερας μας δφεϊλεται αναμφι66λως και εις τδ πρωτοποριακον, εις τδν τομδα αντ6ν, εργον τον ἄγϊον Νεκταρϊον.
"Ετερον οημεϊον εις τδ δποϊον δ "Αγιος υπερδδη την εποχην τον και ηκολουδησε την πατερικην γραμμην υπηρξεν η
ϋεολογικη δεμελϊωοις τοϋ ποιμαντικοϋ
του εργον. Εις τδ ποιμαντικδν δργον τον
'Αγιον εναταοοομεν και τδ κηρνκτικδν
του δργον. Τδ ποιμαντικδν εργον, δ "Α
γιος δδν εβλεπεν η9ικιστικως, αλλα δεολογικως, δηλαδη δργανικως οννδεδεμενον πρδς την 'Εκκληοιολογϊαν, την Δογματικην και Αειτουργικην παραδοοιν και
ζοτην της 'Εκκληοϊας.

Εις τδ εγχειρϊδιον δπι παραδεϊγματι
της Ποιμαντικης, τδ δποϊον ουνεγραψεν
δ αγιος, προτασσει κεφαλαια δκκλησιολογικα, απαραϊτητα δια την δρδην εκκληοιολογικην δεμελϊωσιν τον ποιμαντικον
εργον.
Μεταξυ αντων αρκετας σελϊδας αφιερωνει δια να αναιρδοη την παπικην δκ-
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κληοιολογϊαν δϊδων την δρϋην ερμηνεϊαν
τοϋ λδγον τοϋ Κνρϊου πρδς τδν 'Απδστολον Πετρον: «Συ εϊ Πετρ6ς, και επϊ ταντη τη πδτρρ οϊκοδομησω μον την 'Εκκληοϊαν. ..». Παρα9δτω χαρακτηριστικην πε
ρικοπην εκ τοϋ κειμενον αντον: «Δια της
επαγγελϊας «δωσω οοι τας κλεϊς της Βαοιλεϊας των Ονρανων», επηγγδλλετο δτι
εμελλε να δωση αντω την ονρανιον 6ασιλεϊαν, και ηϋελεν καταοτηοει αντον συγχρδνως δργανον της οωτηριας αναδεικννων αντον 'Απδστολον και μνσταγωγδν των
εαντον μνοτηρϊων πρδς σωτηρϊαν των δμολογονντων την αντην πϊοτιν ησαν δε αϊ
κλεϊς ονχι ονμβολον εξονοϊας δικτατορικης, ως αποφαϊνονται οϊ Δντικο'ι ϋεολδγοι, αλλα χαριτος και δνναμεως πνενματικης πρδς οωτηρϊαν των δμολογονντων
τδν 'Ιησοϋν νϊδν τοϋ Θεον. Την εξονοϊαν τον εισαγειν εϊς την 6ασιλεϊαν των
Ονρανων δ 'Ιηοοϋς δαυτω επεφνλαξατοδιδ και αϋτοϋ δεδμεδα, ϊνα ανοϊξη τας πνλας των Ονρανων και ονχι τοϋ Πετρον,
ονδε τοϋ 3εωρονμδνον διαδδχον αντον
Παπα Ρωμης" εαν η εξονοϊα δδδϊλη τφ
Πετρφ και τοϊς διαδδχοις αντον δεον ἐοτιν αντοϋς να παρακαλωμεν αφον οντοι
εϊσι πληρεξονσιοι αντον αντιπρδσωποΓ
*αλλ η 'Εκκληοϊα ονδεποτε δξωλϊσδησεν,
ονδε εξεπεσεν εϊς τοιαντην αν9ρωπολατρεϊαν. 'Ο Κνριος ημων 'Ιηοοϋς Χριστδς ωκοδδμησε την εαντον 'Εκκλησϊαν
ονχι επι τφ Πετρω, *αλλ επι τη πετρρ
της δμολογϊας αντον, η δδ πετρα ηνδ Χριοτδς». (Μ69ηαα Ποιμαντικης, "Α9ηναι
Ι898, οελ. 34 - 35).
'Υπερμαχεϊ και εδω δ "Αγιος, δπως
δλοι οι 'Ορδδδοξοι Πατερες, της Χριστοκεντρικης "Αρχης της 'Εκκλησιας ϋν
αντι9εσει πρδς την αν3ρωποκεντρ ικην παποκεντρικην αρχην των ρωμαιοκαϋολικων.

"Εν παραρτηματι τον εργον τοντον νπδ
τδν τϊτλον «Ποιμαντικη των Πατδρονν»
παραδετει πλεϊστα πατερικα κεϊμενα περι
τον ποιμαντικοϋ εργον, ως και πολλοϋς
σχετικονς πρδς την ποιμαντικϊγν 'Ιερονς
Καν6νας. "Η παρα9εσις αντη αποκαλνπτει τδ δκκλησιαστικδν φρδνημα τον 'Αγϊον, δ δποϊος ηϋελε την ποιμαντικην δχι ον-

μανιοτικην, αλλα ϋεμελιωμδνην εις την
Πατερικην και Κανονικην Παραδοοιν,
δηλαδη εις την κεφαλην της 'Εκκληοϊας,
τδν Χριοτ6ν, τδ 9ελημα τον δποϊον Ικφραζονν οϊ Πατερες και οι Καν6νες.
Δεν εϊναι νπερβολη να εϊπωμεν δτι δ
αγιος Νεκταριος αποτελεϊ τδν τελενταϊον
εϊς την οειραν των δρϋοδ6ξων Πατερων
μετα τοϋς αγϊονς Νικδδημον 'Αγιορεϊτην,
Κοσμαν τδν Αϊτωλ6ν, Μακαριον ΚορΙνϋον, Μαρκον Ἐφἐσου τδν Ενγενικδν,
Γρηγδριον τδν Παλαμαν.
ΠΙτο σκεϋος εκλογης τον Θεον. Τδν
εςδλεξεν δ Κνριος δια να δμιληση δι
αϋτοϋ πρδς τοϋς ανδρωπονς της εποχης
μας καϊ να παρακαλεοη δι αντον την καρδϊαν της 'Ιερουοαλημ, της 'Εκκληοϊας
τον Θεοϋ ('Ησ. μ' 2). Δια να κηρνξη
μετανοιαν. Να στηρϊξη την πϊοτιν. Να ανανεωση την αγαπην και τδν πδϊϊον πρδς
τδν Θεδν. Να νπομνηση την αΙΦνιον ζοοην.

"Οπως πολλοι Πατερες της 'Εκκληοϊας, ελαβε παρα Θεον τδ εϊδικδν χαρισμα
να σννδναοη νηπτικην ζωην με Αποστολικην δραοιν εν τφ κδομω.
ΠΙ οταοις τον δπϊοης δναντι των δτεροδδξων νπηρξεν αποτελεσμα της ϋγιονς
πνενματικης δν Χριστω ζωης τον. ,0ρ^9η
ϋεολογικη τοποϋ·δτηοις προνπο9ετει δρ9ην
πνενματικην ζωην. 'Ο "Αγιος δϋν σνμβι6αζει την πϊοτιν. Στηλιτενει την παπικην
και προτεσταντικην αϊρεοιν, δπως δλοι οϊ
οϊ 'Ορ9δδοξοι "Αγιοι, ενω αγαπα και
εϊναι ονμπαϋ·^ς πρδς τοϋς δτεροδδζονς.
'Ομιλεϊ ανστηρδ, αλλα χωρϊς φανατιομδν,
με αγαπην. 'Ιδον ενα απδ τα πολλα σχετικα αποσπασματα του.· «Μεγαλως αρα ημαρτεν δ Μακαριωτατος Παπας κηρνξας
εαντδν αλαδητον και Αναμδρτητον διδτι
αφηρεσε τδν ωραιοτατον κδσμον της 'Εκκλησϊας, την τιμιωτδραν Αρετην της Ννμφης τοϋ Χριστον. Δια της αποοτερηοεως
ταντης δ Παπας δξεντελιζει και ατιμαζει
την τοϋ Χριοτοϋ 'Εκκλησϊαν διδτι αποοτερεϊ αντης την χδριν τον Παναγϊον
Πνενματος τον φωτϊζοντος αντην και ποδηγετονντος, ην μαλιοτα αϋτδς δ Χριοτδς
-> «Ις σ. ΙΙ

Ο ΛΠΟΟ ΚΟΛΝΝΗΟ Ο ΟΝΛΤΤΗΟ
*
ΤΟΝ ΟΓΔΟΟΝ λδγο
του δ σοφδς στδ θεϊα
Θειος Σιναϊτης πραγματευεται «περι δοργησίας και πραδτητος».
Ζωντας δ ϊδιος στῆν
ευρυχωρία της «δπδρ
νοϋν εϊρηνης» που χαρίζει τδ "Αγιον Πνεϋμα, δφοϋ προηγουμἐνως
ιτερασε δλα τδ στδδια της δργης και της πρα6τητος, δπως δλ,οι οι "Αγιοι, μποροϋσε μδ ευκολία να περιγρδψει τα ίδιωματα του κακοϋ
πδθους της δργης και τοϋ θυμοϋ και τϊς γλυκυτατες δνδργειες της δρετης της πραδτητος.

'Ο αγιος Τωδννης συνδδει τῆ γδνεση της
πραδτητος μδ τδ πενθος τδ πνευματικδ. Κατδ την δναλογία τοϋ πενθους γεννιεται η πρα6της. Καϊ δταν φθδσει νδ θεραπευθεϊ ἠ ψυχῆ δπδ τδ θυμδ και την δξυχολία μδ τδ πδνθος και τῆ μετδνοια, τδτε δδν αίσθδνεται τΙς
διδφορες προχλησεις και προο6ολες. 'Αφοϋ
ὴ πραδτης προηλθεν απδ την ταπείνωση, ἠ
ψυχη δχι μδνο δδν εξεγεϊρεται δναντίον των
δδικουντων, αλλδ και φθδνει στδ σημεϊο νδ
διψδει τϊς ϋ6ρεις και τΙς ταπεινωσεις. Γι' αυτδ και περιγρδφει δ μυατης της εν Χριστψ
ζωης ιῦς εξης τῆν ενεργεια της πραδτητος:
«'Αοργησία εϊναι δπιθυμία δκδρεστη ταπεινιϊισεων, δπως στους κενοδδξους εϊναι ἠ δπδραντη δπιθυμία γιδ δπαίνους».
'Η υγιῆς ψυχη, που δφθασε στῆν δπδθεια
δστερα δπδ δγωνες καὶ δπδ τη 6οηθεια της
Χδρης δδν αϊσθανεται, δξ ϊσου, οϋτε τις ϋ6ρεις ουτε τϊς εϋφημίες. Παραμδνει δναίσθητη. ΚΓ αϋτίϊ η δναισθησία φανερωνει τἠν εντονη εϋαισθησία της ψυχης στὴν Δγδπη του
θεοϋ καϊ των δνθρωπων.
Γιδ νδ φθδσει 6δ6αια κανεϊς στῆν τελειδ-

* Συνεχεια δπδ τδ τεϋχος 55 - 56 των Α.Δ.

τητα της πραδτητος πρδπει νδ περδσει διδφορα στδδια. 'Ο συγγραφδας της «Κλίμακος»
διακρίνει τρία: Στῆν αρχη, δνω ἠ καρδία ταρδσσεται, τδ χείλη σιωποϋν. Στδ μδσον, κατασιγδζουν οι λογισμοι δνω υπδρχει δλαφρδ
ταραχῆ της ψυχης. Καϊ στδ τδλος, δπου εϊναι η τελειδτης, υπδρχει σταθερη γαλἠνη δσο
και νδ μαίνονται οί δμπαθεϊς δνεμοι των ανθρωπων.
Τδ πδθος τοϋ Θυμοϋ και της δργης, που
γεννιεται δπδ διδφορα δλλα κατηγορημδνα
πδθη και κυρίως απδ τδν τυφο, θεραπευεται,
κατδ τδν αγιο πατδρα, μδ τΙς διαφορες ταπεινωσεις και μδ διδκριση δξουδενωσεις στδ
χωρο μιας δδελφδτητος. Καϊ δ δργίλος ῆ ϋπομδνει τΙς καθαρτικδς τοϋ πδθους θλϊψεις
καϊ σταδιακδ ϋστερα δπδ χρδνια μδ προσευχδς θεραπευεται, συνεργοδσης της θείας Χδρης, η μἠ δπομδνων την ταλαπτωρία καϊ τδ
«τσαλδκωμα» τοϋ ψυχικοϋ πδθους, δναχωρεϊ
δπδ τη συνοδεία ωφελημενος, δτι δπεκαλυφθη
τδ κρυμμδνο στῆν ψυχῆ σατανικδ πδθος, δπδτε θα προσπαθεϊ να μη αίτιαται δλλους γιδ
τδν αλογο θυμδ του.
'Ο πολυπειρος γδροντας τοϋ Σινα δναλυει
δπδ κδθε πλευρδ τῆ φυση της δργης καϊ της
πραδτητος καϊ δξαντλεϊ μδ παραδείγματα καϊ
υποθδσεις τδν λδγο του «περ! δοργησίας καϊ
πραδτητος σδ 32 παραγρδφους καϊ μδ εκεϊνο
τδ χαριτωμδνο υφος του, την δποφθεγματικδτητδ του καϊ τα ωραϊα λογοπαίγνια που διανθίζουν την «Κλίμακα». Δδν υπδρχει φδση των
σδ πδλωση αυτων δνεργημδτων της ψυχης,
πραδτης - θυμδς ποδ νδ μῆ τῆν περιγρδψει.
Εϊναι δδϋνατο νδ μῆ δεϊ κανεϊς σδν σδ καθρδφτη στδ λδγο αϋτδ κδποιες κινησεις της
ψυχης του.

'Ο σοφδς δρχιτδκτων της πνευματικης Κλίμακος, δφοϋ τελειωνει τΙς λεπτδτατες παρατηρἠσεις του στδ κεφδλαιο της δοργησίας καϊ
πραδτητος, μεταφδρεται στδ πδθος της μνησικακίας. 'Ο περ! μνησικακίας λδγος, ποδ δζ-
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αντλεϊται σδ Ι7 παραγρδφους, συνδδεται δπδ
τδν θεδσοφο Τωδννη δργανικδ μδ τδν προηγουμενο λδγο, γιατὶ θεωρεϊ τη μνησικακία
σδν γεννημα της δργὴς καὶ τοϋ θυμοϋ.
Καϊ παλι μδ τὴν πυκνὴ σκἐψη του καὶ τδ αποφθεγματικδ ϋφος του, μδ τδ διειοδυτικδ
πνευματικδ μδτι του καὶ τὴν φωτεινὴ διερεϋνηση των σκοτεινων χωρων τὴς ψυχὴς, αποκαλϋπτει σδ δλες τὶς φδσεις καὶ τδ ποικίλα
δνεργὴματα τδ πδθος τὴς μνησικακίας, τδ δποϊον δχει τὴ δϋναμη νδ νικαει καὶ αϋτοϋς
τους πνευματικοϋς ανδρας.

'Αφοϋ προηγουμἐνως δίνει τδν δρισμδ τὴς
μνησικακιας ανδλογα μδ τδ ενεργὴματα της,
προχωρεϊ στὶς εναλλαγδς που παρατηροϋνται
μδ δλλα πδθη, δηλαδὴ πως εϊναι δυνατδ νδ
θεραπευθεϊ τδ παθος τὴς πορνείας μδ τδ πδθος τὴς μνησικακιας καὶ πως συμ6αίνει «δαίμων ίωμενος δααμονα».
Φοδερδ τδ πδθος αϋτδ. Μπορεϊ κανεὶς νδ
ϋποφδρει απδ ασκητικους αγωνες δπὶ πολλδ χρδνια καὶ νδ μὴ παίρνει τὴν αφεση των
αμαρτιων του. Καὶ ϋνας, ποδ χωρὶς κδπους
συγχωρεϊ απδ τὴν καρδιδ του τδν δδικοϋντα,
νδ 6ρίσκει πλοϋσιο τδ ἔλεος 'Εκείνου που
εϊπε: «δφετε καὶ δφεθὴσεται ϋμϊν».

'Ο αγιος Σιναϊτης μας προσφδρει ϋνα τεκμὴριο δληθινὴς συγχωρὴσεως τοϋ πλησίον
που μας ε6λαψε καὶ ὴ ψυχὴ δχει γι' αϋτδ
μνησικακὴσει. Καὶ αϋτδ δδν εϊναι οϋτε ὴ προσευχὴ, οϋτε τδ προσφερδμενα δπδ μας δωρα,
οϋτε δταν καλδσεις τδν δνθρωπο, στδν δποϊον δχεις μνησικακία, νδ συμφαγεις μαζϋ του,
δλλδ δταν πονεσεις καὶ κλδψεις γι' αϋτδν
στὴν περίπτωση ψυχικὴς ὴ σωματικὴς συμφορας του.
Στὴ συνεχεια δκολουθεϊ δ λδγος γιδ τὴν
καταλαλια, τὴν δποίαν δ θεϊος Τωαννης θεω
ρεϊ μιδ μορφὴ τοϋ μίσους, δνω παρουσιδζεται μδ ϋπδκριση σδν δκφραση δγδπης. Πρδκειται γιδ τὴν λεπτὴ δνδργεια τοϋ μίσους καὶ
τὴς ϋπερηφανείας, που προ6δλλεται μδ τδ ἔνδυμα τὴς δγδπης. 'Ο μεγδλος Σιναϊτης ὴσυχαστὴς δδν απαταται δπδ τὶς επιφδνειες καὶ
τδ προσχὴματα. Είσδϋει 6αθειδ μδσα στὴν
ψυχὴ καὶ δνακαλϋπτει δκεϊ τὶς πραγματικδς
6φετηρίες τὴς κρίσεως των πρδξεων τοϋ πλησίον, οὶ δποϊες πδντως δδν εϊναι καθαρδς.

Συμπερασματικδ ὴ κρίση καὶ ὴ κατδκριση
δποτελοϋν ενδργειες δφιλαδελφες καὶ σφαλερες, γιατὶ εϊναι δφιλδδελφες, γιατὶ δδν £χουμε δικαίωμα νδ κρίνουμε «δλλδτριον οίκϋτην», γιατὶ δνω δχουμε στδ ματια «δοκδν» καὶ
δδν τὴ 6λδπουμε, παρατηροϋμε μδ δπιμονὴ τδ
«καρφος», τδ δλδχιστο στδ μδτια τοϋ δδελφοϋ,
γιατὶ δνω κατακρίνουμε τδ σφδλμα τοϋ δδελφοϋ που εὶδαμε, δγνοοϋμε τὴν κρυφὴν μετανοια του, μδ τὴν δποία συγχωρὴθηκε καὶ γιατί, τελικα, δ δνθρωπος εϊναι σϋνθεση καλων
καὶ κακων. Κι δνω βλδπουμε μδνο τδ κακδ
ϋπδ τὴν δπὴρεια των παθων μας, δδν 6λδπουμε τδ δγαθδ καὶ τὶς δρετδς του.

Καὶ δ οοφδς δρχιτδκτονας τὴς πνευματικὴς
Κλίμακος γιδ τὴν δποφυγὴ τὴς κρίσεως καὶ
κατακρίσεως συνιστα τὴν δκλεκτικὴ μεθοδο.
"Οπως δκεϊνος ποϋ τρωει σταφϋλι διαλδγει
τὶς ωριμες ρδγες καὶ δφὴνει τὶς δγουρες, ἔτσι
καὶ δ συνετδς χριστιανδς δπισημαίνει δσα καλδ
6λδπει στους δνθρωπους καὶ αϋτδ σημειωνει
μονδχα. 'Αντίθετα δ «δφρων». Παντοϋ 6λδπει
δτοπίες καὶ ϋτσι νδ δφαρμδζεται σ' αϋτδν δκεϊνο τδ ψαλμικδ: «εξηρεϋνησαν δνομίαν, δξδλιπον εξερευνωντες δξερευνὴσεις».
Τδν δνδδκατο λδγο δ θεοφδρος διδδσκαλος,
περὶ πολυλογίας καὶ σιωπὴς, δξαντλεϊ σδ δδκα παραγρδφους. 'Επειδὴ προηγὴθηκε τδ κεφαλαιο γιδ τὶς κρίσεις καὶ κατακρίσεις, ποϋ
δδηγοϋν σδ κολασμδ, τωρα δκθδτει μιδ μορφὴ δκτροπὴς δπδ τὴ φϋση, ποϋ εϊναι ὴ δμετρία στδ λδγο, δπδ τὴν δποία διολισθαίνει ὴ
κατδκριση καὶ οὶ κρίσεις κατδ τοϋ πλησϊον.
Σδν ν6σημα τὴς ψυχὴς ὴ πολυλογϊα δχει
τὶς αὶτϊες του καὶ τὶς εκδηλωσεχς του. Στους
δρισμοϋς ποϋ παραΟδτει δ μεγδλος ψυχαναλυτὴς Τωδννης, ὴ πολυλογία χαρακτηρίζεται σδν φανδρωμα τὴς κενοδοξίας ποϋ προκαλεϊ εϋτραπελίες, ψδματα, ψϋξη τὴς κατανϋξεως, φδρνει τὴν δκηδία, τδν ϋπνο, σκορπίζει
τδ νοϋ, δφανίζει τὴ θδρμη τὴς ψυχὴς καὶ δμαυραινει τὴν προσευχὴ.

'Αντϊθετα ὴ σιωπὴ εϊναι μιδ δνδρετη ϋξη
τὴς ψυχὴς, ποϋ γϊνεται πηγὴ προσευχὴς, δλευθερωνει τδ νοϋ, συντηρεϊ τὴ θερμδτητα
τὴς καρδιας, 6λδπει τοϋς δχθροϋς, παρακολουθεϊ τοϋς λογισμοϋς, συγκρατεϊ τδ πδνθος, δγαπδει τδ δδκρυα, καλλιεργεϊ τὴ μνὴμη τοϋ
θανδτου, δναπαριστδνει τὴν κδλαση, μελετδ-
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ει τἠν τελικῆ κρϊση, κρατδει οδ δγρήγορση τῆν
ψυχἠ, δχθρεϋεται την παρρησία, δνώνεται μδ
την ἠσυχία, δποστρδφεται τὴν δπδ κενοδοξϊα
διδαχη, προσθδτει γνωοη, γεννδει θεωρηματα
πνευματικδ, προκαλεϊ πρδοδο καϊ μυστικδς
δνα6ασεις.
Σε δεκα παραγρδφους δ αγιος 'Ιωδννης δναλϋει περιεκτικδ τις ϊδιδτητες της πολυλογϊας και της σιωπης, για νδ καταλἠξει στο συμπδρασμα, δτι δπως οι μδλισσες αποφευγουν
τδν καπνδ, ἔτσι και εκεϊνος που δσφρανθηκε
τη θεία δγδπη δποφεϋγει τους δνθριυπους καϊ
τις πολυλογίες.
Στο δωδἐκατο λδγο του δ ἠγουμενος τοϋ
Σινα αναφδρεται σδ μια αλλη κακη εξη, στδ
ψδμα. Παρδ τδ δτι θεωρεϊται μικρῆ αμαρτία
ἠ ψευδολογϊα, οϋσιαστικδ πρδκειται για θεομίσητο κακδ, δφοϋ δ προφἠτης Δα6ϊδ λἐγει:
«δπολεϊς· παντας τους λαλοϋντας τδ ψεϋδος».
Βε6αια δ 8γιος Τωδννης διακρίνει τδ ψεϋδος
σδ ποιδτητες, δνδλογα μδ τις δποϊες καϊ η
φθορδ που προκαλεϊ στην ψυχἠ. Καϊ μδνο τδ
ψεμα εκεϊνο, που απο6λδπει σδ ωφελεια, δεχεται σαν δναπδφευκτο.
Τδ λδγο περϊ ψεϋδους κλείνει σδ δκτω παραγρδφους καϊ την κακῆ αϋτη εξη θεωρεϊ δ
θεοφδρος Σιναϊτης σαν δποτδλεσμα δλαφρδτητος καϊ δθεοφοβϊας, δλλδ καϊ πονηρίας. Γι'
αϋτδ καϊ τδ νηπια δδν ψευδονται.

ιι

Στη συνεχεια μεταφερεται δ διδδσκαλος σδ
ενα τρομερδ πδθος, την δκηδια. "Ολα τδ κακδ παθη καταργοϋν μδνο τῆν δντίστοιχη δρετη. ΤΙ δκηδια δμως, δπως δποφαϊνονται δλοι οϊ Πατερες, προκαλεϊ γενικη νεκρωση της
ψυχης. 'Ακηδία ειναι μια παρδλυση ψυχικῆ
καϊ διανοητικη χαλδρωση, ποϋ προκαλοϋν δμελεια στην βσκηση, δποστροφη στδ μοναχικδ σχημα, μακαρισμοϋς της ζωης των λαϊκων,
κατηγορϊες κατδ τοϋ θεοϋ ως ασπλαγχνου
καϊ δφιλδνθρωπου...
'Η δκηδια γεννιεται ϊὶ δπδ την δναισθησία
της ψυχης η δπδ την ληθη τοϋ θεοϋ ῆ απδ
ϋπερ6ολικοϋς κδπους καϊ εγκδσμιες μεριμνες
ῆ, συχνδτατα, δπδ τους δαϊμονες. Παρ' δτι τδ
παθος δδν διακρϊνει μοναχοϋς καϊ λαϊκοϋς, δμως ενω δ Κοινο6ιακδς 6ϊος δντιπαλαίει την
δκηδια, δ ησυχαστικδς γϊνεται καλδς δδκτης
των ενεργειων της δκηδϊας.

Μονδχα οϊ ψυχδς ποϋ δχουν ζωοποιηθεϊ μδ
χρονϊους δγωνες καϊ μδ τῆ χαρη τοϋ θεοϋ
μποροϋν νδ διαφεϋγουν τδν πδλεμο αϋτδ τοϋ
σατανα. Οϊ αλλες, οϊ δδυνατες πρεπει νδ δμϋνωνται με διδφορες δσκητικδς πρδξεις, προσευχη καϊ ϋηακοη καϊ μελετη θανδτου.
'Ο Οεϊος Σιναϊτης, σδν ἠσυχαστῆς επϊ σαρδντα δλδκληρα χρδνια στην δρημο τοϋ Σινα,
εχει πλοϋσιες δμπειρϊες αϋτοϋ τοϋ πδθους,
ποϋ μας τδ περιγρδφει σδ δνδεκα παραγρδφους τδσο παραστατικδ.
θ.

ΤΟ ΕΙΚΧΙΟΝ “Ο ΛΓΙΟΟ ΝβΚΤΛρϊΟΟ,,
-> απδ σ. 8

νπδσχετο εϊπων «δπου ειοι δνο η τρεϊς
συνηγμενοι εις τδ εμδν δνομα, καγω ειμι
εν μδσω αϋτων» (ΑΙ ΟΙκουμενικαι Σϋνοδοι, Θεσσαλονικη Ι972, οελ. 7Ο).

δχι απλως διηλϋεν απδ τδ "Αγιον "Ο
ρος, αλλα και τδ επηρεν εΙς την καρδϊαν
του δπως αποδεικνϋει η μετα την επιοκεψϊν τον εδω, εν ετει Ι898, πνευματικη
τον πορεϊα.

Και εΙς τδ σημεϊον αϋτδ εγομεν αναγκην να παραδειγματισϋωμεν απδ τδν "Α
γιον. Να μη παρασυρϋωμεν απδ τδ κοσμικδν πνεϋμα τοϋ οικονμενισμοϋ πον Ιοοπεδτϋνει τα παντα και αμνηστευει τας αϊρδσεις των δτεροδ6ξων, Ινω ουγχρδνως
ϋα κρατωμεν την αγαπην και την ονμπαϋειαν πρδς αϋτοϋς.

Ταπεινως εϋχομαι, τδ εργον αϋτδ τοϋ
π. Θεοκλητου, να μας 6οηϋηοη να γνωρισωμεν καλλιτερον τδν αγιον Νεκταριον
και δι αϋτοϋ να γνωρισωμεν και αγαπηοωμεν περισσδτερον τδν Κϋριον και Θε6ν
μας, τδν δι' ημας και δια την ημετεραν
οωτηρϊαν γενδμενον ανϋρωπον.

"Ιδιαιτερως δδ δι ημας τους 'Αγιορειτας εΙναι μεγαλη εϋλογια, δτι δ "Αγιος

"Αγιε και Θανματονργδ Νεκτδριε πρδοβενε ϋπερ ημων των αμαρτωλων.
ηγ.γ.γ.
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ΑΙΑΚΗρή ΙϊΟ ΤΗΟ Ι. ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΟ ΤΟγ ΛΓ. ΟβΟγΟ
ΘΕΤΙΚΗ εϊδησις, δτι η Κνβερνησις της 'Ορθο
δδξον
'Ελλαδος
ενρϊσκεται εις τα
3ϊρδθνρα νπογρασνμφωνϊας^
φης
μετα τον Β ατικα
νον, ανεστατωσεν δλδκληρον τδ 'Α
γιον "Ορος.

Προκειται περϊ γεγονδτος, τδ δ
ποϊον φαϊνεται ως απϊστεντον η ως
μια απδ τας αστοχωτερας πολιτικας
πραξεις των τελενταϊων δεκαετηρϊδων. Διδτι η σνναιμις διπλωματικων
σχεσεων 'Ελλαδος και Β ταικανον,
απετελει παλαιαν επιδιωξιν τοϋ παπισμον, ητις παντοτε απεκρονετο α
πδ τας εκαστοτε Κν^ερνησεις, διαφωτιζομενας νπδ της 'Εκκλησιας,
ως λϊαν επικινδννον.
"Ηδη η παρονσα Κν6ερνησις η
ενεπεσεν εις την παγϊδα της διπλωματικης δεινδτητος τον Β ατικανον
η απλως εκπληροϊ ανειλημμενας νποχρεωσεις εναντι της πολλα νποσχεθεϊσης ΕΟΚ. 'Αλλα δπως καϊ αν
εχη τδ πραγμα, η δραστηριδτης τον
Β ατικανον εντδς τον χωρον της
'Ορθοδδξον 'Ελλαδος, νπδ την διπλωματικην καλνιμιν τον εν 'Αθηναις νονντσϊον, θα απο8η μοιραϊα δια
την ενδτητα τον 'Ελληνικον λαον καϊ
μελλει να νπονομενση την εϊρηνην
της 'Ορθοδδξον 'Εκκλησιας.
'Η 'Ι. Κοινδτης τον 'Αγϊον "Ορονς, ως φορενς της ϊστορικης μνημης τον παρελθδντος, ως αγρνπνος
σννεϊδησις της 'Ορθοδοξιας καϊ ως

τεταγμενη εις την διαφνλαξιν των
εθνικοθρησκεντικων
αναλλοιωτων
παραδδσεων μας, διαμαρτνρεται μεθ'
δλων εκεινων, οϊτινες αντιλαμ8ανονται τονς επαπειλονμενονς κινδννονς
εκ της παροχης διπλωματικης καλνιμεως εις την εν 'Ελλαδι παπικην
προπαγανδαν, αλλα καϊ καλεϊ τονς
κν6ερνωντας την ' Ορθδδοξον Χωραν
μας, δπως ματαιωσονν πασαν σνζητησιν επϊ τον πελωριον τοντον θεματος.
'Ο παπισμδς καϊ οι σκοποϊ τον εϊναι γνωστοϊ πλεον εις δλον τδν κδσμον: νποταγη των παντων εις τδν
παπαν, δια της καθολικοποιησεως
των παντων.

Οι νπενθννοι της διακν8ερνησεως της 'Ορθοδδξον 'Ελλαδος, μη
σνμ8ονλενθεντες την 'ΕκκλησΙαν
καϊ την 'Ιστορϊαν, προ8αϊνονν εις μι
αν αντιλαϊκην, αντορθδδοξον καϊ εθνοφδρον πολιτικην ενεργειαν, η δποια περιεχει καϊ ατοιχεϊα δφθαλμοφανων αντιφασεων.
Καϊ αντιλαϊκη μεν εϊναι, διδτι δλοι οι λαοϊ τον κδσμον εχονν πλεον
μαθει, δτι τδ θεομϊσητον καθεστως
τον παπισμον εβοηθησεν αποφασιιστικως εις την καταληψιν της εξονσϊας νπδ των δικτατδρων Μονσολϊνι
καϊ Χϊτλερ, οι δποιοι παρεσκενασαν
τδν (Τ παγκδαμιον πδλεμον. Ποιος
θα τδ απαλλαξη απδ την τρομακτικην
αντην ϊστορικην ενθννην δια τδν θανατον τδσων εκατομμνρϊων ανθρωπων καϊ τδσων δεινων; ' Αντορθδδοξος δε εϊναι, διδτι δ παπισμδς, λδγω
της κοσμικης δομης τον καϊ μεσα
στα πλαϊσια των προθεσεων τον, δ-

ΑΠΟΝ ΟΡΟΣ ΚΑΙ ΒΑΤΙΚΑΝΟΝ

πως δια της καθολικοποιησεως των
παντων υποταξη τους παντας νπδ
τονς πδδας τον παπα, τα παντα μετερχεται δια να καταστρειμη την
'Ορθοδοξϊαν, η δποϊα αποτελεϊ ενα
συνεχη, ζοωντα και σιωπηλδν ελεγχον της νοθεϋσεως τον Δυτικοϋ Χριστιανισμοϋ.

'Εθνοφθδρος επϊσης εϊναι η αδδκιμος πολιτικως ενεργεια της Κυζερνησεως, διδτι δ παπισμδς επιδιωκει την διαλυσιν παντδς ' Ορθοδδξου
"Εθνους, ωστε να εϋρη τονς λαοϋς
ως καταλληλον λεϊαν δια την παποποϊησϊν τοιν. 'Ιδιαιτε,οως επιξητεϊ
την υπονδμευσιν της 'Ελλαδος η δ
ποϊα εϊναι καρφος εις τδν παπικδν
δφθαλμδν, δια την ' Ορθοδοξϊαν της,
απδ τονς 8υξαντινοϋς ακδμη χρδνους.
α. Ποιος δεν γνωρϊξει σημερον
τας επαισχϋντους παπικας σταυροφορϊας εΙς βαρος τον «σγισματικοϋ»
Β υξαντϊου και την επι δϋο αιωνας
φραγκικην καταληιμιν της Κ ωνσταντινουπδλεως, που απετελει την
πρωτην αλωσϊν της;

£. Ποιος δεν γνωρϊξει σημερον
τδν λδγον τοϋ παπα Εϋνενϊου τον Ε'
κατα την αλωσιν της Κωνσταντινουπδλεως: «Δεν θα εναιρδμην τδσον
πολϋ εαν εϊχωμεν δεκα νϊκας κατα
των Τοϋρκων, δσον χαϊρομαι σημε
ρον δια την ϋποδοϋλωσιν των σχισματικων» !

γ. Ποϊος δεν γνωρϊξει δτι η καταστροφη τεσσαρων εκατομμυρϊων
'Ορθοδδξου ''Ελλ.ηνικοϋ λαοϋ εΙς την
Μ. ,Ασϊαν, αφεϊλετο εις τας μηγανορραφϊας τον παπισμοϋ, φοβουμενου την επανεγκαταστασιν ενδς νεον 6υξαντινοϋ κεντρου της 'Ορθοδοξϊας, αντιπαλου τον παπισμοϋ;
«^Ηλθαν εις τδ φως δισ.φοοα εγγραφα, που απεδεικννον ακλδνητα,
δτι τδ Β ατικανδν, δποος και αλλες
δυναμεις, εϊχε παρακινϋσει την Γαλλϊαν (καϊ την Πταλϊαν) να 8οηθηση
τους Τονοκους, διδτι δεν ηθελεν να
παρουν οι 'Ορθδδοξοι "Ελληνες την
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Κωνσταντινονπολιν. Τδ Β ατικανδν
εφο8εϊτο δτι η ελληνορθδδοξος 'Εκ.κλησϊα θα εγινετο σο6αρδς αντϊπαλδς
του εις περϊπτωσιν που θα εδραιωνετο εις τδ παλαιδν της κεντρον τοϋ
'Ανατολικοϋ Χριστιανισμοϋ... Την Ιδϊαν εποχην εκολακευε την Σο6ιετικην "Ενωσιν με την ελπϊδα να υποταξη την * Ορθδδοξον 'Εκκλησϊαν
της εις τδν Κ αθολικισμδν...».
'Αλλα και η πολιτικη πραξις της
Κυ6ερνησεως να συναψη διπλωματικας σχεσεις με τδ Β ατικανδν χαρακτηρϊξεται ως πληρης αντιφασεων. Και ιδοϋ:

' Η εκπροσωπησις των Κρατων
δια πρεσ8εων θεμελιοϋται επι σαφων
πρακτικων και αμοι^αϊων συμφερδντων, επι επιπεδου πολιτικοϋ, εθνικον, στρατιωτικοϋ, πολιτιστικον, οικονομικοϋ. 'Αλλα τδ Β ατικανδν τϊ
αλλο εχει να προσφεοη εις την 'Ορθδδοξον 'Ελλαδα εϊιιη τδν παπισμδν
του, δια την επικρατησιν τοϋ δποϊου
ρϊπτει δλον τδ 6αρος της οικονομικοπολιτικης του δυναμεως;
Και ναι μεν δυνατδν δ παπας να
επηρεαση δυτικας κυβερνϋσεις υπερ
καποιεον αιτηιιατων της ''Ελ.ληνικης
Κυ8ερνησεως, αλλα δνι γωοϊς ανταλλαγματα νπερ τοϋ καθολικοσμοϋ
καϊ συνεπως εΙς 6αρος τοϋ 'Ορθοδδξου λαοϋ μας.
Κ ι' επομενως, κατα μϊαν απλην
αριθμητικην, ηαεϊς θα δϊδωμεν τα
«τιαιωτατα», την πϊστιν μας, την εν
δοθοδοξϊα ενδτητα μας, θα διακινδυνεϋωμεν τϋν αϊωνιον βωτηρϊαν μας,
την 'Οοθοδοξϊαν μας, ητις αποτελεϊ
την μοναδικην ελπϊδα τοϋ σϋμπαντος
κδσιιου — και αϋτων ακδυ.η των καθολικων — και θα λαμ^ανωμεν εϊτε
αμφι^δλους εννοϊας, εϊτε παοαπλανπτικας ϋποσχεσεις. εϊτε διπλωματικα μειδιααατα τοϋ εξοχωτατου νουντσϊου. εϊτε επενδϋσεις τινας εις ελληνικας επιχειρησεις τοϋ οικονομικοϋ μεγαθηοϊου τοϋ Β ατικανοϋ και
των τραπεξων του τοϋ «'Ανϊου
Πνεϋματοςνζ!), εϊτε ακδμη καϊ 6ε-
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6αιας· «καΛάς· νπηρεσϊας».

'Αλλα τδ τϊμημα ασημαντων και
ασταθων πολιτικων παροχων εϊναι
τδσον και τοιοντον, ωστε μδνον αχροοι εθνικως και θρησκεντικως
σννειδησεις θα επιχειρονσαν να
προσφερονν. Και η 'Ι. Κοινδτης
τον 'Αγϊον "Ορονς φρονεϊ, μεθ' δλον
τον 'Ορθοδδξον λαον μας, δτι ονδεϊς
πολιτικδς ανηρ δικαιονται να προσωεμη «τα αγια τοϊς κνσϊ». Διδ και η
'Ελλας, με τας μακρας ελληνορθοδδξονς παραδδσεις της, εχει την αξϊωσιν, δπως οϊ εκαστοτε κν8ερνηται
της εϊναι εναρμονισμενοι με την 'Ιστοοϊαν της και δεν αναγνωρϊξει εις
ονδενα τδ δικαϊωμα της εκτροπης απδ αντας.
Οϊ πολιτικοϊ ανδρες, οϊτινες διαχειοϊξονται την ξωην τον "Εθνονς,
καλοννται να γϊνονν περισσδτερον
ρεαλισταϊ εις τδ σνγκεκοιμενον θεμα της εγκαταστασεως εν 'Αθηναις
παπικον νονντσϊον. "Οχι μδνον ονδεν σνιϊφεοον θα ποοκνιμη, αλλα και
ασωαλης νπονδμενσις πασης ποοσπαθεϊας σ.πο6λεπονσης εις την 8ελτιωσιν των ποονποθεαεοιν δια την ϊσχνροποϊησιν τον 'Ορθοδδξον "Εθνονς μας.
Ιϊλην των σνγκεκοιαενων ϊστορικων τεκμηοϊων τον αναλλοιωτον
μϊσονς τον παπισαον πρδς την 'Ορθ'-δ''ξϊαν. τα δπ^ια παοεθεσαιιεν, ας
ενθναηθη η Κ ν8εονησις της Χωοας
μας τδ σνγγαοητηοιον τηλενραφημα
τον Β ατικανον ποδς τδν Κειιαλ κατα την αικοασ'ατικ·ην τραγωδϊαν.
"Ας ενθναηθη την ενονον σιωπην
τον εις· τνν αποκληθεϊσαν δεντεοαν
δϊωσιν της Κ ιονσταντινονπδϊεως
τον ετονς Ι955, αο ενθναηθη την
αστοονϊαν τον κατα τδ δραμα της
Κνπρον.
Ονδεϊς σημερον εϊναι εις θεσιν να
6ε6αιωση εαν τδ Β ατικανδν εϊναι αμετογον δι' δσονς διωγμονς ενηργησεν η Τονρκϊα εις 8αρος τον 'Ορθο
δδξον 'Ελληνισμον και δι' δσας δια-

τνπονμενας επιμδνονς απειλας δια
την εκρϊξωσιν τον Οϊκονμενικον Πατριαρχεϊον και δια τας νησονς τον
Αϊγαϊον. Εϊναι δλα δννατα μεσα εις
τα πλαϊσια της αδιστακτον διπλωματϊας τον παπισμον, δ δποϊος εφαρμδξει ανα τονς αιωνας τδ 'Ιησονϊτικδν
δδγμα: «'Ο σκοπδς αγιαξει τα μεσα»,
αφον οϊ 'Ορθδδοξοι εϊναι τδ κδκκινο
πανι και δ καθολικισμδς πρεπει να
επιβληθη δχι μδνον δια της δεδοκιμασμενης πολιτικης τον, αλλα και δια
πνρδς και σιδηρον. "Αλλωστε τδ αϊμα ενδς εκατομμνρϊον Σερζων «βοα
πρδς Κνριον», τονς δποϊονς κατεσφαξαν οϊ καθολικοϊ της Κροατϊας
μδνον δια τδν λδγον δτι ησαν 'Ορθδ
δοξοι!
Δια των ανωτερω η καθ' ημας
'Ι. Κοινδτης των ϊερων Μονων τον
'Αγϊον "Ορονς δεν επιθνμεϊ να αναξεση πληγας, αλλα να 6οηθηση την
σε6αστην Κ ν8ερνησιν να κατανοηση τονς κινδννονς, τονς δποϊονς
σννεπαγεται δια την ενδτητα τον
'Ελληνισμον η εγκαταστασις παπι
κον νονντσϊον εις 'Αθηνας. 'Αλλα
και να επιση μανη δτι δεν πρεπει να
ελπϊζη δτι θα εχη οϊαδηποτε δφελη,
νπδ την εννοιαν της καλλιτερενσεως
των δρων της 'Εθνικης ξωης.
'Ο παπισμδς, ως εκ της φνσεως
τον, επιθνιιεϊ την καταστροφην της
'Οοθηδοξϊας, ητις νπαρχει μεσα εις
τδ 'Ελληνικδν Κοατος. 'Επομενως
ποεπει να νπονομενθη η Χωοα πον
εννοεϊ την 'Ορθοδοξϊαν, δια να αποδννααωθη δ «εγθοδς». Δια τοντο η
σνναιυισ διπλωματικων σνεσεων μετα τον Β ατικανον, απδ πλενοας 'Ελληνικης, πλην της καταφανονς αντινομϊας. σννιστα την πλεον επικϊνδννον πολιτικην αφδλειαν, εφ' δσον παρενονται εις τδν επισεσημασαενον εγθοδν της 'Οοθοδοξϊας ηνξημεναι
δννατδτητες δια την ωθηηαν της.
Κ αι η ασωαλεστεοα μεθοδος επιτνγϊας τον σκοπον τον εϊναι η ποοηγοναενη ωθοοα αενοι και αποδιοονανωσεως της 'Εθνικης μας νποστασεως.
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ΕΟΛΟΓΟΙ ἄραβες,
ποὺ ἐσποὐδασαν θεολογία στὰ 'Ελληνικὰ Πανεπιστήμια,
μὲ πληροφόρησαν
(τ δτι τὸ 6ι6λίο τοῦ
ϊ.. Ζ. Παπαντωνίου μὲ
τὸν τίτλον «"Αγιον
Ὅρος» κυκλοφορεῖ μεταξὺ τῶν Χριστιανῶν στὶς ἀραβικὲς χῶρες, μεταφρασμένον ἀπὸ τὸν τότε Ἐπίσκοπο Χαλεπίου 'Ηλία καὶ ἀργότερα Πατριἀρχη 'Αντιοχείας, ὁ ὁποῖος ἐκοιμήθη τελευταῖα
ἐν Κυρίω.
Οἰ ἄραβες θεολόγοι διά6ασαν τὸ βιβλίο καὶ διεπίστωσαν δτι ὁ Παπαντωνίου διαστρέφει τὸν όρθόδοξον Μοναχισμὸν καὶ δημ;ουργεῖ καταλυτικὲς ἐντυπώσεις μεταξὺ τῶν ἀράβων Χριστιανῶν. ΓΓ αὐτὸ μὲ παρεκάλεσαν νὰ γράψω μιὰ κριτικὴ μὲ σκοπὸ νὰ τὴν μεταφράσουν στὰ ἀρα6ικὰ καὶ νὰ τὴν δημιοσιεὐσουν.

'Επειδὴ τὸ «"Αγιον Ὅρος» εϊχα διαβάσει νέος ἀκόμα μοναχός, ἐγνώριζα
πόσο ξένο εϊναι πρὸς τὴν ἀλήθεια τοῦ
μοναχισμοῦ μας, γι' αὐτὸ καὶ ἐξέφρασα
τὴν ἀπορία μου, πῶς ὁ Χαλεπίου 'Ηλίας, ποὺ κατόπιν ἀδείας μου μετέφρασε
στὴν ἀραβικὴ τὸ «Μεταξὺ οὐρανοῦ καὶ
Υῆς», ἔθεσε σὲ κυκλοφορία πρὸς χρήση
τὴν ἀράβων Χριστιανῶν ἔνα τέτοιο 6ι6λίο ποὺ διαστρέφει κυριολεκτικὰ τὸν
μοναχισμό ;

'Η ἀπάντηση ποὺ πῆρα ἀπὸ τοὺς ἄρα6ες ἀδελφοὺς ἐξήγησε τὸ παράξενο·
ὁ 'Ηλίας ὴταν καὶ ποιητὴς καὶ λοΥοτέχνης. Ἐκτιμώντας λοιπὸν τὴν ἀναμφισβήτητη δὐναμη τοῦ λοΥοτεχνικοῦ αὐ-

τοῦ βιβλίου ποὺ βλέπει τὸν μοναχισμὸ
ὺπὸ αἰσθητικὸ καὶ πεσσιμιστικὸ πρῖσμα,
προέβη ὁ μακαρίτης πλέον Πατριάρχης
(ὁ Κὐριος νὰ τὸν συγχωρήση καὶ νὰ
τὸν ἀναπαὐση) στὴ μετάφραση καὶ ἔκδοσή του.
Ἐν τῶ μεταξὺ τὸ βιβλίο αὐτὸ κυκλο
φορεῖ ἐλεὐθερα μέσα στὸν ἀραβικὸ κόσμο καὶ διασὐρει τὸ μοναχισμὸ τῆς 'Ορθοδοξίας, δχι μόνο στὶς ψυχὲς τῶν Χριστιανῶν, ποὺ θὰ ὴθελαν νὰ ἀναπτὐξουν
τὸν μοναχικὸ 6ίο στὴν τοπικὴ 'Εκκλησία τους, ἀλλὰ καὶ μεταξὺ τῶν μὴ Χριστιανῶν. Καὶ σχηματίζεται ἔτσι ὴ ἐντὐπωση, δτι οἰ Χριστ·.ανοὶ ἀντιγράψαμε τὸν
βουδδισμό!
'Αλλὰ πρὶν ἐκθέσω τὶς ἀπόψεις μου
γιὰ τὸ «"Αγιον 'Ὅρος». στὸ ὁποῖον ἄριστα θὰ μποροῦσε νὰ ἀνθέξη ὁ τίτλος
«τὸ θιβὲτ» — γιατὶ ὴ ἀποδιδομένη στὸ
"Αγιον 'Ὅρος ψυχολογία εϊναι καθαρὰ
βουδδικὴ — θὰ πρέπει νὰ πῶ λίγες
σκέψεις γιὰ τὸν συγγραφέα του.

Βέβαια τὸν μακαρίτη ουντοπίτη μου
σχεδὸν Παπαντωνίου δὲν τὸν γνώρισα
στὴ ζωή. Διάδαζα μόνο ὡς νέος λαϊκὸς
τὶς πο'.ητικὲς συλλογές του καὶ τὰ τεχνοκριτικὰ ἄρθρα του γιὰ τὶς τοιχογραφίες τοῦ 'Αγίου Ὅρους στὸ «'Ελεὐθ.
Βῆμα». ΤΙ τελευταία «ἐπαφή» μου μὲ
τὸ πνεῦυα τοῦ Παπ. ἀλλὰ καὶ κατ' α'ίσθηση, ὴταν δταν ἐκηδεὐετο.

Βρέθηκα, ἔνα χρόνο ποὸ τῆς μονάσεώς μου, τὸ Ι94Ο, στὸν Ναὸν τοῦ ἀγίου Γεωργίου τοῦ Καρὐτση, δπου ἀπὸ ἔνα πλῦθος ἀκαδημαϊκῶν, ἐπιστημόνων
καὶ ἀνθρώπων τῶν γραμμἀτων, ποὺ εϊχαν κατακλὐσει τὸ θεῖον τέμενος, ἐξεφωνοῦντο ἐπικήδειοι λόγοι — ἐντὐπωση μοῦ ἔκανε ὁ λόγος τοῦ Σπ. Μελα

2Ο

ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ «ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ»

— καὶ στὴ συνέχεια προέπεμψαν τὸν
μακαρίτη στὸ κοιμητήριο.
'Απὸ τότε λοιπὸν ποὺ ἐκοινοβίασα
στὴν ἰ. Μονὴ τοῦ 'Αγίου Διονυσίου, φυσικὰ δὲν ξαναέπιασα στὰ χέρια μου δχι
μόνο βι6λία τοῦ Παπαντωνίου, ἀλλὰ κανένα μὴ πνευματικό, μοναστικὸ ἠ θεολογικὸ βιβλίο.
'Απὸ τὶς ποιητικὲς συλλογὲς ποὺ διάβαζα στὸν κόσμο, ειχα πεισθεῖ δτι ὁ Παπ.
ζοῦσε σὲ ἔνα καταθλιπτικὸ καὶ πεσσιμιστικὸ δουδδικὸ κλῖμα καὶ ἔβλεπε τὸν
μοναχισμὸ τῆς Ἐκκλησίας σὰν μιὰ μορφὴ βουδδική.

'Ἐχω πρόχειρα στὴ μνήμη μου ἔνα
ποίημά του μὲ τὸν τίτλον «ὴ προσευχὴ
τοῦ ταπεινοῦ» στὴ συλλογή του «Τὰ
θεῖα δῶρα», ἀπ' δπου ἀναδὐεται ὁλοκάθαρα ὴ βουδδικὴ ψυχολογία του.
'Αφοῦ ἀρχίζει μὲ τὰ ταπεινὰ λόγια
ἐνὸς φυσιολάτρου: «Κὐριε, σὰν ὴρθε ἠ
νυχτιὰ σοῦ λέω τὴν προσευχὴ μου. ..»,
ὕστερα ἀπὸ μερικὲς στροφὲς τελειώνει:
«Τώρα δὲν ἔχω τίποτα νὰ διώξω ὴ νὰ
κρατήσω, δὲν πεοιμένω ἀνταμοι6ή, πολὐ 'ναι τέτοια ἐλπίδα. Κὐριε, εὐδόκησε ν' ἀφανιστῶ δίχως νὰ ξαναζήσω, εὐχαριστῶ γιὰ τὰ 6ουνὰ καὶ γιὰ τοὺς κάμπους ποὺ εϊδα».

'Η ἐπιθυμία νὰ ἀφανισθῆ κανεὶς ἀποκαλὐπτει τὴν νεκρότητα καὶ ἀζωϊα τῆς
ψυχὴς, ποὺ δὲν αἰσθάνεται τὸν πόθο
τῆς αἰωνιότητος, τὴν ζωοποιὸν ἀγάιτη
τοῦ θεοῦ, τὴ χαρὰ τῆς αἰωνίου μακαριότητος. Ὅ Παπ. δὲν ὴταν ἄπιστος.
'Αλλὰ ἠ «Χριστιανικότης» του ὴτο ἔνα
προσωπικὸ κατασκεὐασμα, γι' αὐτὸ δεχότανε ἠ ἀπέρριπτε κατὰ τὴν κρίση του
τὰ δόγματα τῆς Ἐκκλησίας. ΚΓ ἐπειδὴ
δὲν ζοῦσε καὶ δὲλ' ἐσκέπτετο χριστιανικά, τίποτε δὲν τὸν ἐμπόδιζε νὰ ζητῆ ἀπὸ
τὸν θεὸν τὸν αἰώνιον ἀφανισμό του, χωρὶς ἐλπίδα ζωῆς.
Ἐπίσης, τὸ δτι ἔβλεπε τὸν μοναχισμὸν δχι σὰν μία μορφὴ τελειότητος,
ποὺ ἀνέκυψεν ἀπὸ τὴν διδασκαλία τοῦ
Κυρίου καὶ τὴν πνευματικὴ παράδοση,
ἀλλὰ σὰν ἔνα καταφὐγιο «καραβοτσακι-

σμένων», φαίνεται σαφῶς τόσο στὸ ὑπὸ
κρίση βιβλίο του, δσο καὶ στὸ ποίημα
«Προσευχὴ στὴν Κυρία τῶν 'Αγγέλων»
ἀπὸ τὴ συλλογὴ «Πεζοὶ ρυθμοί», ποὺ
θυμαμαι λίγους οτίχους του.

Στὸ ποίημα αὐτὸ ἀρχίζει μὲ τὰ ἐξῆς
λόγια: «Στὸ παραθὐρι μου ὴρθαν χελιδόνια. Στοὺς στοχασμοὐς μου ἀκοὐγονται ψαλμοὶ γιὰ τὴ δόξα σου. Εὐχαριστῶ
τὴν καταστροφὴ ποὺ μὲ ὕψωσε ως &σένα. Εὐλογημένες νδν' οι ἀποτυχίες
ποὺ μ' ἔκαναν ν' ἀκοὐω τὸν ἐσπερινό.
Τὸ καράβι τῆς νειότης μου, ξεκινημένο
τὴν αὐγή. .. πρὸς τὸν "Αθω πλέουν τὰ
συντρίμια του Μητέρα τῶν θλιμμένων...».
Βλέπει κανεὶς πόσον ὴ κατάθλιψη κυριαρχεῖ στὴν ψυχὴ τοῦ ποιητοῦ Παπαντωνίου καὶ πόσον ὁ 6ουδδικὸς πεσσιμισυὸς ἐμπνέει τοὺς στίχους του, γεγονὸς
πλέον ὰπτὸ στὸ βιβλίο του, δπως θὰ
ἰδοῦμε. 'Ορθότατα δὲ σχολ'αστής του
γράφει' «Τὸ ἔργον του... ἀναδίδει μίαν
πνοὴν μελαγχολίας καὶ πεσσιμισμοῦ..».

Τὸ «''Αγιον Ὅρος» τοῦ Παπ. διάβασα στὴ βιδλιοθήκη τῆς Μονῆς μας κατὰ τὸ Ι953, δταν ὴμουν βιβλιοθηκάριος. Μοῦ ἔκανε κατάπληξη ὴ τόλμη τοῦ
συγγραφέως νά ἀναλάβη τὴν εὐθὐνη
τῆς ὲρμηνείας τοῦ μοναχικοῦ θίου τῆς
Ὅρθοδοξίας ἀφοῦ ὴταν ἀνίδεος σὲ τέτοια θέματα.

'Ασχέτως πρὸς τὶς τεχνοκριτικὲς παρατηρήσεις του στὴ βυζαντινὴ ὰγιογραφία, ποὺ ἀφιερώνονται στὸ ὑπόψη 6ιβλίον — ἀναμφιβόλως ἀξιοπρόσεκτες,
ἀφοῦ ὴταν καθηγητὴς τῆς σχολῆς Καλῶν Τεχνῶν καὶ ἀκαδημαϊκὸς — οϊ ἀπόψεις του γιὰ τὸν μοναχισμό μας εϊναι τελείως ἄστοχες.

Καὶ ἀπορεῖ κανείς, πῶς ἔνας ἐπιστήμων καὶ ἄνθρωπος τῶν γραμμάτων, εἰδικὸς στὸν τομέα του, ἀποφασίζει νὰ κρίνη, νὰ ἀναλὐση καὶ ν' ἀξιολογήση ἔνα
θεσμὸ ποὺ ἀγνοει, νὰ τὸν ταυτίζει μὲ
τὸν 6ουδδισμό, ἀφοῦ καὶ ἰστορικῶς καὶ
θεολογικῶς εϊναι γνωστὸ καὶ σὲ κοινοὺς
Χριστιανοὺς ἀκόμα, δτι ἐκπορεὐεται κα-
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τὰ τὸ γνησιότερο τρόπον άπὸ τὴν ζωὴ
τῆς 'Εκκλησίας.

'Αλλὰ ἄς ἔλθουμε στὸ βιβλίο τοῦ
Παπ., δπου οι πεποιθήσεις του ἐκφράζονται πλέον σταθερἀ καὶ καθαρά. "Εχω μπροστά μου τὸ «"Αγιον Ὅρος», ἀφοῦ προηγουμένως τὸ ξαναδιάβασα ὕστερα άπὸ 25 χρόνια. Στὸ σημεῖον αὐτὸ θυμἄμαι πόσον ἐσκανδάλισε τὴν ψυχήν μου αὐτὴ ή ἀπροσδόκητη κακοποίηση τοῦ Ὅρθοδόξου μοναχισμοῦ. Ἐθεώρησα δὲ σὰν ἐπιταγὴ τοῦ θεοῦ τὴν
άπόφασή μου νὰ άναλάβω τὴν προσπάθεια μιας ἀναιρέσεως τῆς «προστριβσμένης» ὕβρεως στὸν θεῖο θεσμό, στοὺς ἀΥίους Πατέρας καὶ στὶς στρατιὲς τῶν
μοναχῶν.
Τὸ «Μεταξὺ οὐρανοῦ καὶ Υῆς» δφείλει τὴν γέννησή του στὸ «"Αγιον "Ο
ρος» καὶ ὴ ἀπολοΥητική του μορφὴ μαζὶ μὲ τὴν ἀντιπαράθεση άνατολικῶν
στοιχείων ἐξηΥοῦνται άπὸ τὴν ἀνάΥκη
ἀνατροπῆς τῶν βουδδικῶν ἰδεῶν τοῦ
Παπ. 'Αλλὰ καὶ πόση εἰρωνεία στὴν
πράξη τοῦ μακαρίτη Πατριάρχη 'Αντιοχείας, νὰ μεταφράση δὐο βιβλία συγκρουόμενα, ποὺ τὸ ἔνα ἐγράφη Υϊὰ νὰ
ἀναιρέση τὸ ἄλλο!
"Ας ἐπανέλθουμε. Τὸ μοτίδο τοῦ βιβλίου τοῦ ποιητοῦ Παπ. εϊναι ὴ βουδδικὴ νεκρὴ ἀπραξία — γιατὶ ὺπάρχει
καὶ ζωοποιὸς ἀπραξία, ὁ 'Ησυχασμός,
ποὺ δὲν μπόρεσε νἀ κατανοήση ὁ σ. τοῦ
κρινομένου βιβλίου. «Τοῦτό μοι πρὰξις,
ὴ ἀπραξία» λέΥει ὁ Γρηγόριος ὁ θεολόΥος.

Τὸ «Βουδδικὸ προοίμιο» ποὺ προτάσσει ὁ σ. ἀποκαλὐπτει τὸ περιεχόμενο
τοῦ βιβλίου. Πρόκειται γιὰ μιὰ ἀναφορὰ στὴν ἀπόφαση τοῦ πρίγκηπα Σιντάρτα νὰ ἐγκαταλείψη τὸν κόσμο. Τὰ
ἐλατήρια εϊναι ὴ ἀπελπισία ἐμπρὸς στὰ
φυσικὰ κακά, (ἀσθένειες, ἀναπηρίες,
θάνατος). 'Ο Σιντάρτα γίνεται μακάριος μὲ τὴ σιωπή, τὴν ἀκτημοσὐνη καὶ τὴ
νέκρωση τῶν ἐπιθυμιῶν καὶ θεοποιεῖται
άπὸ τὰ έκατομμὐρια τῶν ἀπαδῶν του.

Ὅ Παπ. άνακαλὐπτει κοινὰ στοιχεῖα,
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προϋποθέσεις, μέσα καὶ οκοπὸν μεταξὺ
βουδδισμοῦ καὶ χριστιανισμοῦ. 'Αλλὰ
ἄν οὶ μοναχισμοὶ ἀπορρέουν ἀπὸ τὶς
θρησκεῖες καὶ τὰ φιλοσοφικά τους συστήματα, τί οὐσιαστικὸ κοινὸ μεταξὐ
τους μπορεῖ νὰ ὑπάρχη πλὴν κάποιων
ἐξωτερικῶν μορφῶν; Γι' αὐτὸ ἀκριβῶς
ἔΥραφα στὸ «Μεταξὺ οὐρανοῦ καὶ
Υῆς»:
«Τϊπατε τδσον ανϋρωπινον, τδοον 6αιϊϋ, χαριτωμδνον και εν ταυτφ τραγικδν,
τδ δποϊον δκφραζει την οϋρανιον καταγωγην, την αϋλιδτητα και τδ μεγαλεϊον του
εξορϊοτου 6αοιλδως τοϋ παραδεϊοον, δοον
δ εγκαρδιος πδϋος «φυγης» και η ϋρηοκευτικη ανησνχϊα, εο^ς ου η ταλαϊπωρος ψυχη αναπαυϋη εν Θεφ.

ι'Αληϋως δμβλδπει κανεϊς εις τας ϋρησκειας και τας διαφδρονς φιλοσοφικας
οχολας, αφ' ων δεν απονοϊαζε τδ βρηοκευτικδν στοιχεϊον, μιαν ουγκινητικην
αϋτο9νσϊαν, δν τη απεγνωομενη προσπαϋεϊα των, δπως ανελϋουν εις τδν Θεδν
και Ικανοποιηοουν τδν μεταφυοικδν πδϋον
και την Φρησκευτικην διγαν των.
ν'Εκεϊ δπου τδ πνκνδν σκδτος της δρηοκευτικης και φιλοοοφικης πλδνης δπικαϋηται ειοδτι, αφωτιοτα πλαοματα τοϋ
Θεοϋ λειτονργοϋν αμεμπτως την πϊοτιν
των και την ιδεολογϊαν, και χαριν αϋτων
ϋποβαΜ,ονται εϊς μνριας κακοπαϋεϊας και
οτερηοεις εφ" δρου ζωης, ζωντα με αυοτηραν εγκρατειαν και αοκηοιν, Μονασται
και “Ερημϊται και δπαδοι φιλοοοφιων,
κηρυττοντα εργω την δυναμιν τον ϋρησκεντικοϋ ουναισδηματος.
«Και δνφ ϋπαρχει κοινη των Μοναχισμων μητηρ, μολοντοϋτο δ Χριστιανικδς
Μοναχισμδς εϊναι δλως τις κατασταοις
διαφορος, εφ' δοον απορρεει απδ την ζωηφδρον κρηνην τον Χριστιανισμοϋ. . . Και
αποδεικνυεται, εκ των ανομοϊων αιτϊων
συγκροτηοεως Ιδιομδρφων Μοναχιομων,
η εντελως διακεκριμδνη ϋδσις τοϋ Χριστιανικοϋ Μοναχιομοϋ.

υΟ ϋεοοοφιστης, αιφνης, πρϊγκηψ Σινταρτα, δ μετδπειτα Βονδδας, αντηλλαξε
την πορφυραν του δια τοϋ εντελοϋς κι-
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τρϊνον μανδϋον απδ αισϋημα απαιοιοδοξϊας, ϊνα ενρη την λϋτρ'ωοιν (Νιρβανα), δια
μεϋδδων παχνλων, νεκρωνων τδ αϊοϋημα της ζωης, δλας τας αγαϋας δπιϋνμϊας
και την πρδς παν καλδν 6ονληοιν. ΟΙ "Εοσαϊοι, οϊ αποτελοϋντες την φϊλαγνον μεριδα τοϋ 'Ιονδαϊσμον, δν τη λατοεϊα τοϋ
«νεκροϋ γραμματος», εφενγον τας πολεις
ανευ 6αθντερας τινδς δικαιολογϊας, «κανγημα εχοντες εν τη οαρκ'ι» μ6νον και «ονχϊ εις Θε6ν». ΟΙ μοναζοντες Στωϊκοι, περιβαλλδμενοι τδν λιτδν φιλοοοφικδν τρι6ωνα φιλαρεοκως, ονδεμϊαν δετικην ωφελειαν δκαρποϋντο περιγελωντες την ματαιδοχολον τϋρβην των ονγχρδνων των
νπεροπτικως και ικανοποιονμενοι δκ της
αρνηοεως των ταντης.
ν'Ο Χριστιανικδς δμως Μοναχισμος,
εοχηματϊοδη εις τας διαφορονς 'Ερημους
ονχ'ι εξ απαιοιοδοξϊας, οντε δκ τοϋ π6ϋνυ της «Νομικης λατρεϊας», οντε απδ κενδδοξον φιλοοοφικδν πνεϋμα, αλλα απδ
ιινοϋν Χριστοϋ», απδ νεον τι αϊτιον, δι6τι
«.τα παντα γδγονε καινα δν Χριοτω. ..».
νΟυδεμϊα, επομενως, δσωτερικη οχεοις νφϊοταται μεταξν τον Χριοτιανικοϋ
Μοναχιομοϋ και των χρονικως πρεοβυτδρων τοιοϋτων, αλλ' οντε και ως αρχικδν δανειον δληφδη τι δξ αυτων η ως αντιγραφη ανεπτϋχδη εις τους κδλπους της
'Εκκλησϊας, ως νπεϋεοαν τινες, μηδεμιαν οχεσιν εχοντες μδ ϋρηοκειολογικα ζητηματα. "Εκαστος Μοναχιομδς προδρχεται, ως δκ κυοφοριας, δκ των οπλαγχνων
της μητρδς τον δρησκεϊας και τδσην αληϋειαν κεκτηται, δοην αληδλειαν περιδχει
η μητηρ τον. Σννεπως οϊ ΜοναχισμοΙ εϊναι Ιδι6τνπα δκμαγεϊα των ϋρηοκειων
των,. . .». (Μεταξν ονρανοϋ και γης»,
σελ. Ι48-Ι5Ο).

Ἐπομένως ὁ Παπαντωνίου διαπράττει θεμελιῶδες λογικὸν σφάλμα ταυτίζοντας τὸν 'Ορθόδοξον Χριστιανικὸν
Μοναχισμὸν μὲ τὸν βουδδισμὸν ἐξ αἰτίας κοινῶν ἐξωτερικῶν γνωρισμάτων,
δπως εἰναι ὴ φυγὴ ἀπὸ τὸν κόσμον, ὴ
ἀσκουμένη σιωπὴ καὶ ἠ ἀκτημοσὐνη.

Ὅπως ὑπάρχει ἀληθινὸ χάσμα μεταξὺ Χριστιανισμοῦ καὶ βουδδισμοῦ, ἔτσι

καὶ μεταξὺ 'Ορθοδόξων Μοναχῶν καὶ
τῶν θλιβερῶν βουδδιστῶν καλογήρων,
ποὺ εΙναι ντυμένοι τὸν κόκκινο ή κίτρινο χιτῶνα τοῦ Βισνοῦ.
'Εὰν λοιπὸν ὁ σ. τοῦ βιΒλίου «"Αγιον
Ὅρος» ἀρχίζει στὸ «Προοίμιό» του μὲ
τὴν ταὐτιση τῶν ἀγιορειτῶν μὲ τοὺς
βουδδιστὰς καλογήρους, εἰναι φυσικὸ
παντοῦ νἀ βλέπη τὸν πεσσιμισμὸ καὶ τὴ
«φρενιτικὴ δίψα γιἀ τὸ ἀπόλυτο», κατὰ
τὴν βουδδιστικὴν ἐκδοχή.

Βέβαια ὁ Παπ. ἔχει σελίδες περιγραφικὲς τῆς ἀσὐγκριτης ἀγιορειτικῆς φὐσεως, ποὺ διακρίνονται για τὴν λογοτεχνική τους δὐναμη, δπως κανεὶς μπορεῖ νὰ συμφωνήση μὲ κάποιες διακρίσεις καὶ παρατηρήσεις του, γιἀ τὴν μὴ
ἰκανοποιητικὴ σάρκωση τοῦ μοναχισμοῦ ἀπὸ κάποιες μονάδες. "Αλλο πρἄγμα δμως εἰναι ὴ ἀνθρώπινη ραθυμία
καὶ ἄλλο εἰναι ὁ θεσμός. Καὶ ὁ σ. κάνει βασικὸν λάθος γιατὶ ἀγνοοῦσε τὸ
θεσμό, δὲν διάβασε Πατερικὰ βι6λία ή
ῆθελε νὰ βλέπη καὶ νὰ κρίνη σὐμφωνα μὲ τὶς προκαταλήψεις του. "Οπως
ὴδη ἀνέφερα, ὁ Παπ. δὲν ἐγνώριζε τὸν
'Ορθόδοξον Χριστιανισμὸν καὶ συνεπῶς
δὲν εἰχε ἐμπειρίες καὶ κριτήρια όρθόδοξα γιὰ νὰ ἀποφεὐγη τὶς αὐθαίρετες
ταυτίσεις.
Πάντως θὰ πρέπη νὰ ὁμολογήσωμεν,
δτι στὶς ἄστοχες κρίσεις του καὶ τὶς παράλογες συσχετίσεις του μὲ ἔνα ἄχροον ἰστορικὸ καὶ προχριστιανικὸν άσκητισμόν, ἔδωσεν ἀφορμὴ καὶ ή πλεονάζουσα ἀγραμματωσὐνη, ποὺ ὑπῆρχε καὶ
στὸ "Αγιον "Ορος, ἀλλὰ καὶ σὲ ὁλόκληρη τὴν Ἐλλάδα πρὸ μισοῦ αἰῶνος,
δταν ὁ Παπ. ήλθε στὸν "Αθω. "Ενας
ἄλλος δμως στὴ θέση του, ἀκόμα κι' ἔνας Φαλμεράϊερ, θὰ διέστελλε τὸν θεσμικὸ μοναχισμὸ άπὸ τὶς ἀσυνεπεῖς σαρκώσεις του. 'Αλλά, δπως εϊπαμε, εἰδε
τὸ "Αγιον "Ορος σὰν ἔνα τυποκρατικὸ
βυζαντινὸ κατάλοιπο καὶ ὺπὸ πρῖσμα
πεσσιμιστικό.
Στὸ βι6λίο πολλὲς σελίδες καλὐπτονται μὲ τὴν κριτικὴ τῆς βυζαντινῆς ὰγιογραφίας καὶ τὴν ἀξιολόγηση τῶν δὐο

Πανθομολογεϊται ὴ κρισιμότητα των καιρών, στους όποϊους ζοϋμε. 'Η χωρίς Θε6 ἐπιστὴμη και τεχνολογϊα ἐξελϊχθηκε
ἀλματωδώς και μἐ τό πνευματικό της τέκνο τὴν «πληροφορικὴ», σαν όλλος πϋργος τῆς Βαβἐλ, ϋψωνει ἀλαζονικἀ τό όνόστημἀ της, διεκδικεϊ Ισοθεϊα, ὴ καϊ ἀντιμόχεται όνερυθριἀστως τον Πἀνσοφο καϊ Παντογνωστη. "Ισως δμως αϋτὴ ὴ
ἀλαζονεϊα ἀποβῆ ὴ μοιραϊα παγϊδα θανἀτου αϊωνϊου για τόν
ταλαϊπωρο ἀπιστο, κἀπως ἀναλὸγως μἐ τόν ἀλλοτε ἐωσφόρο.
'Από τὴν ἀλλη μεριό, ό Διόβολος «ώς λἐων ωρυόμενος
περιπατεϊ ζητων τϊνα καταπιη» μαζϊ μἐ τοϋς συνεργότες του,
τοϋς μἐ ἐνδυμα προβότου λϋκους, ποϋ εϊναι οϊ σχισματικοϊ,
οϊ αϊρετικοϊ, οϊ όλλόθρησκοι, οϊ Σιωνισταϊ μἐ τό πολλό «φιλόνθρωπα» παρακλόδια τους. Αϋτοϊ δλοι ἐπιδιώκουν καθημερινό καϊ μἐ ἐπϊμονη όναϊδεια νό παραπλανὴσουν όπό τὴ μοναδικὴ όδό σωτηρϊας τοϋς χλιαροϋς όρθοδόξους, τοϋς φϊλους καϊ συγγενεϊς μας, δν εϊναι δυνατόν καϊ τοϋς ἐκλεκτοϋς όκόμη.
Αϋτό καϊ τό αλλα -οϊ πόλεμοι, τό «τυχαϊα» ότυχὴματα,
οϊ «φυσικἐς» καταστροφἐς ὴ όπειλὴ πυρηνικοϋ όλοκαυτώματος καϊ ὴ δλη παγκόσμια όκαταστασϊα- πεϊθουν πολλοϋς
πως όποτελοϋν τό «σημεϊα των καιρών», ποϋ ό Κϋριός μας,
ό ὶησοϋς Χριστός, μός ἐπιβόλλει νό παρακολουθοϋμε. Αϋτό
πεϊθουν πολλοϋς πώς ζοϋμε ὴδη στό προοϊμια τὴς βασιλεϊας
τοϋ 666 καϊ τοϋ 'Αντιχρϊστου.
'Εμπρός σ' αϋτὴ τὴ γενικὴ όναταραχὴ ἐμεϊς οϊ 'Ορθόδοξοι Χριστιανοϊ, οϊ δοϋλοι τοϋ Παντοδυνόμου Κυρϊου μας, θό
μεϊνουμε όπαθεϊς θεαταϊ των γϋρω μας συμβαινόντων; 'Η
όδρόνεια ϊσοδυναμεϊ μἐ ὴττοπόθεια καϊ ἠττα. 'Οφεϊλουμε όνυπερθἐτως νό όνασυντόξουμε τις πνευματικἐς μας δυνόμεις καϊ νό συσπειρωθοϋμε γϋρω όπ' τόν Σωτὴρα μας καϊ
τὴν 'Εκκλησϊα Του. 'Οφεϊλουμε χωρϊς όναβολὴ νό μόθουμε
γι' Αϋτόν καϊ γιό τό όγιο θἐλημό Του, ωστε νό μπορἐσουμε
νό όντιταχθοϋμε καϊ νό νικὴσουμε στό ἐρχόμενα δεινό, ϋπομἐνοντας μἐ πϊστη δ,τι ἐπιτρἐψη ό Κϋριος καϊ ϋπερασπϊζοντας μἐχρι θανότου τὴν όρθόδοξη πϊστη μας. 'Οφεϊλουμε γι'
αϋτό προκαταβολικό νό όσφαλϊσουμε τόν ἐαυτό μας πρώτα
συνδἐοντός τον μἐ τόν Κϋριο καϊ τοϋς διαδόχους Του καϊ
ἐπειτα νό φροντισουμε καϊ γιό τὴ σωτηρϊα των δικών μας,
όν τοϋς όγαπόμε.
"Ομως, παρό τὴν προδιαγραφεϊσα κρισιμότητα των καιρών, όμελοϋν δυστυχώς πολλοϊ Χριστιανοϊ νό τηροϋν τό
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διόφορα πνευματικό τους καθὴκοντα, ποϋ εϊναι όπαραϊτητη
προϋπόθεση γιό νό όρἐσουν στόν Κϋριο, νό όπολαμβόνουν
τὴν εϋλογϊα Του καϊ νό στεφανωθοϋν μἐ τὴν α'ιώνια Ζωὴ.
"Ενα όπό αϋτό τό καθὴκοντα εϊναι καϊ ὴ μελἐτη τοϋ λόγου
τοϋ Θεοϋ καϊ Ιδίως τοϋ 'ιεροϋ Εϋαγγελϊου. Προβόλλονται
διόφορες δικαιολογϊες καϊ προφόσεις καϊ ὴ ἐλλειψη χρόνου.
Μόλλον δμως ϋποκρϋπτεται ό Πονηρός καϊ ὴ θανατηφόρα
όναβλητικότητό μας. Εϊναι όνόγκη νό πόρουμε στό σοβαρό
τὴν ψυχὴ μας καϊ τὴ ζωὴ μας.
"Εχοντας ϋπόψη τό όνωτἐρω καϊ γιό νό διευκολϋνουμε
τό σϋγχρονο Χριστιανό νό γνωρϊση τόν Κϋριό μας καϊ τό
αγιο θἐλημό Του, όποφασϊσαμε νό φιλοπονὴσουμε ἐνα βιβλιαρόκι μἐ τϊτλο: «ὶησοϋς Χριστός ό Κϋριός μας (βασικό
σημεϊα τοϋ Εϋαγγελϊου)», δπου συνοπτικό καϊ κόπως συστηματικό παρουσιόζουμε μεγόλες καϊ βασικἐς όλὴθειες. Μἐ τις
περϊπου πεντακόσιες παραπομπἐς ἐπιδιώκουμε νό στρἐψουμε τό ἐνδιαφἐρον τοϋ όναγνώστη στό ϊδιο τό Εϋαγγἐλιο, γιό
νό διαπιστωση μόνος του τὴν όλὴθεια των λεγομἐνων μας.
Τό βιβλϊο μας ἐτσι γϊνεται ἐνα όπαραϊτητο βοὴθημα γιό τὴν
προσεκτικὴ καϊ όποδοτικὴ μελἐτη τοϋ ϊεροϋ κειμἐνου.
Περιἐχονται τό ἐξὴς κεφόλαια: Ι. Γἐννηση και παιδικὴ
ὴλικϊα, 2. Πρόδρομος καϊ Βόπτιση, 3. 'Η Συνοδϊα τοϋ Κυρϊου,
4. Θαϋματα καϊ θαυμασμός, 5. 'Ο Κϋριος ἐναντι των δαιμονϊων, 6. Λόγοι τοϋ Κυρϊου γιό τόν ἐαυτό Του, 7. Τό Θἐλημα
τοϋ Θεοϋ, 8. Οϊ ἐντολἐς τοϋ Κυρϊου, 9. 'Η Προσευχὴ, ΙΟ.
Φιλανθρωπϊα καϊ Μετόνοια, ΙΙ. Οϊ Δωρεἐς τοϋ Θεοϋ, Ι2.
Διόβολος καϊ κόλαση., Ι3. "Εσχατα καϊ Βασιλεϊα των οϋρανών,
Ι4. 'Η Δϋναμη τοϋ Θεοϋ, Ι5. Οϊ Μαθηταϊ τοϋ Κυρϊου.
Πιστεϋω δτι προσφἐρω σημαντικὴ βοὴθεια στό σϋγχρονο
ανθρωπο. 'Ελπϊζω δτι θό συμφωνὴσετε μαζϊ μου καϊ δτι θό
θελὴσετε νό συστὴσετε ἐγκαρδϊως αϋτό τό βιβλϊο στοϋς περϊ ϋμός καϊ τοϋς ϋφ' ϋμός, στοϋς γνωστοϋς καϊ φϊλους. 'Η
όναμενομἐνη συμπαρόστασὴ σας -ὴθικὴ καϊ ϋλικὴ- θό μός
ἐνθαρρϋνη νό συνεχϊσουμε μἐ όνόλογα ἐπόμενα ἐργα μας.
'Η λιανικὴ τιμὴ τοϋ βιβλίου εϊναι 35Ο δραχμἐς, μἐχρι τό
Πόσχα Ι988, δπου περιλαμβόνονται καϊ τό ἐξοδα όποστολὴς'
γιό κόθε πἐντε όντϊτυπα, καθώς καϊ στοϋς μὴ συμπληρώσαντας τό 25ο ἐτος τὴς ὴλικϊας τους στἐλνεται μἐ ἐκπτωση ἐπϊ
πρό- ὴ όντι-καταβολὴ. Τό κϋρια σημεϊα τοϋ βιβλϊου κυκλοφοροϋν καϊ σἐ κασἐττα μαγνητοφώνου. Κεντρικὴ διόθεση: ὶερομ. Μόξιμος, Ταχ. Θυρϊδα 49, Καρυἐς-''Αγιον "Ορος 63Ο 86
ΟΙ-6725285,
ΟΙ-922587Ο,
(τηλἐφωνα:
Ο3Ι-227.3Ο4,
Ο22Ι -2Ο729).

«ΑΛΙΑΛ0ΠΤΑΣ ΓΨΟΣ6ΥΧ6ΣΟΕ» (Δ' Ο6Σ. 5, Ι7)
«ΙΗΣΟΥ ΟΝΟΜΔΤΙ ΜαΣΤΙΖ6 ΠΟΛ6ΜΙΟΥΣ.»
ΙΩ. ΚΛΙΜΑΚὁΣ

Παρακαλεῖσθε νἀ συντελέσετε στη διάδοση τοϋ λὸγου
τοϋ Θεοϋ μεταξϋ τῶν γνωστῶν σας καϊ, ὰν ὡφεληθἠκατε άπὁ τἠν ἀνάγνωση αϋτοϋ τοϋ βιβλϊου, νά γνωστοποιἠσετε τό ὸνοματεπώνυμὸ σας καϊ τἠ διεϋθυνσἠ
σας στον συγγραφέα του (καθώς καϊ ἄν ένδιαφέρεσθε
γιἀ κομποσχοϊνια, μοσχοθυμϊαμα, σταυρουδάκια):
'Ιερομ. Μάξιμο Τ. Θυρ. 49 - 63Ο 86 Καρυές, "Αγιον
Ορος, τηλέφωνα: Ο3Ι-227.3Ο^, ΟΙ-9225.87Ο, ΟΙ6725.285, Ο22Ι-2Ο.729, ὁ ὁποῖος καϊ ὲχει τἠν κεντρικἠ
διάθεση.
'Αντϊτυπα άποστέλλονται ταχυδρομικῶς έπϊ πρό- ἠ άντι-καταβολἠ.

"Ιησοϋς Χριστος
δ Κυριδς μας
Βασικα σημεϊα τοϋ Εϋαγγελϊου

ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ, ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ Ι988

ΙΕΡΟ ΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΟΛΟΤΘΙΕΣ
ζωης του Μοναχοϋ. Μετα τις ουσιαστικες συστασεις: «Βλεπε ,τεκνον, οϊας συνθηκας διδως
τφ δεσπδτη Χριστφ...», περναει η «Κατηχησις»
στη μυηση της μοναδικης πολιτειας: «'Υφηγουμαι οϋν σοι την τελειοτατην ζωην, εν κατα μιμησιν η του Κυρϊου πολιτεϊα δια5εικνυται...».
Θα ι5ιπαρνηθεϊς, για να δλευθερωθεϊς, δχι μδνο τα
πιο Δγαπημενα σου πρδσωπα, πραγματα και συνηθειες, *«6λλ ετι και την σεαυτου ψυχην, κοττα
την φωνη του Κυρϊου...». Γινε Ετοιμος «πρδς &γωνας πνευμαπικους, πρδς ^γκρατειαν σαρκδς,
-προς καθαρσιν ψυχης...». 'Ως μοναχδς, θα μεινεις
νηστικδς καϊ διψασμενος, γυμνδς καϊ καταφρονεμενος. 'Ακ6μα, θα σε 6ρισουν καϊ θα σε χλευασουν.
"Ομως «δταν ταυτα παντα παθης, χαϊρε...»·
για σενα δτοιμαζεται μεγαλη δδξα στους οϋρανους. Καϊ συνεχιζει η Υδια «Κατηχησις» σε τονο
θριαμβικδ: «'Ω, της καινης κλησεως! "Ω, της
δωρεας του μνστηριου! Δευτερο βαπτισμα λαμβανεις σημερον, αδελφε...», με τδ δποϊο, τονιζει,
«καϊ των αμαρτιων σου καθαιρη καϊ υιδς φωτδς
γϊνη». Λοιπδν, «αξιως της κλησεως περιπατησον
6τταλλαγηθι της των ματαϊων προσπαθειας' μϊμησον την ττρδς τα κατω ελχουσαν σε επιθυμϊαν
δλον σεαυτου τδν ττοθον μεταθες ιτρδς τα ουρανια». Γιατϊ, φιλοσοφεϊ, δεν εϊναι μικρδ να υποσχεθεϊς δρχιζδμενος δτι θα τηρησεις δλ' αυτα
καϊ βαρνεστημενος να εγκαταλεϊψεις τδν αγωνα,
δπιστρεφοντας κατησχυμενος στδν «κδσμο» καϊ
τα παθη σου. "Η, Υσως, να μεινεις στη Μονη,
ζωντας δμως τη ζωη σου «καταφρονητικως» (μο
ναχδς στδ σχημα, κοσμικδς στδ φρδνημα). Μαθε
δτι δπδ τωρα σε δναμενουν «μειζονες αγωνες...».
Μη κοσμεϊσαι με παθη, ποϋ ^νεργουμενα, γινονται αϊτια να νρθει δ δργη τοϋ Θεοϋ, η ^γκαταλειψη καϊ στη συνεχεια «δ των ψυχων φθορευς»
διαβολος, αλλα ττραττε καλα εργα «τα πρεποντα
Δγιοις».

Τελειωνοντας την «Κατηχησιν» δ εφημτριος,
καϊ πρϊν 6ρχϊσει να διαβαζει τϊς τρεις πλουσιες
σε περιεχδμενο Εϋχες, υποβαλλει την εσχατη ερωτηοτη στδν κειρδμενο, για να παρει την τελικη
στερεδτυπη καταφατικη απαντηση: «Ταυτα παν
τα ουτω καθομολογεϊς ^π' ελπιδι της δυναμεως
του Θεοϋ καϊ Ιν ταυταις ταϊς υποσχεσεσι διακαρτερεϊν συντασση μεχρι τελους ζωης, χαριτι Χριστοϋ;»

Στην πρωτη εϋχη ευχεται δ ιερευς να γινει δ
Θεδς γιοι τδν κειρδμενο «τεϊχος δχυρδν, πετρα υπομονης, παρακλησεως δφορμη, ευτονιας χορηγδς, ευψυχιας πορισμδς, ανδρειας συναγωνιστης...». "Υστερα δπευθυνεται στδν κειρδμενο,
ευχδμενος: Στην πρδθεση που εχεις για πδθο καϊ
θερμη αγαπη υπερ του Θεοϋ, να σοϋ προστεθεϊ
καϊ δ δυναμη Του, ωστε να κατορθωσεις να δκπληρωσεις τϊς αγιες δντολες Του καϊ εϊτε μενεις αγρυπνος εϊ'τε κοιμασαι, Αυτδς να γλυκαινει
τϊς ωρες της ζωης σου, ευφραινοντας την κσρδια
σου «τη παρακλησει τοϋ *Αγιου Πνευματος».
Στδ τελος της μικρης αυτης καϊ τδσο περιεκτικης εϋχης «σφραγιζει δ ιερευς την κεφαλην
του κατηχουμενου», δπως σημειωνει τδ Ευχολδ-
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γιο, καϊ αρχιζει να απαγγελλει τη δευτερη εϋχη,
ποϋ εϊναι δλη μια δποστροφη πρδς την Παναγϊα
Τριαδα: «'Ο ων Δεσποτα Παντοκρατορ, υψιστε
βασιλεϋ της δδξης... δπιβλεψον ιλεω δμματι Ιπϊ
την ταπεινωσιν τοϋ δοϋλου Σου (τοϋδε)...». 'Εδω
εϊναι η στιγμη που δ αναδοχος δινει τδ νεο
δνομα, τδ δζομα τδ μοναχικδ. Συνεχιζει δε να
ευχεται ^κτενως δ ιερευς, στδ υπδλοιπο της Εϋ
χης, υπερ τοϋ Μοναχοϋ: «... κατασκευασον αϋτδν
δργανον ^ναρμδνιον, ψαλτηριον τερπνδν τοϋ 'Αγϊου Πνευματος».

Καϊ δνω η κουρα βρισκεται στδ αποκδρυφο της
ϊερδτητας διαβαζεται η τρϊτη Ευχη - αποστροφη
πρδς τδν αναρχο Πατερα. Στδ τελος της εϋχης
δπευθυνεται δ ιερευς πρδς τδν πασχοντα τα θεϊα
καϊ συγκλονισμενο δπδ την ϊερδτητα της τελετουργιας Μοναχδ με τα λογια
«* Ιδοϋ δ Χριστδς
*
δορατως Ινταυθα παρεστι. Βλεπε δτι ουδεις σε
αναγκαζει ^λθεϊν επϊ τοϋτο τδ Σχημα. Βλεπε, δτι
συ εκ προθεσεως θελεις τδν 6ρραδωνα τοϋ μεγαλου και 'Αγγελικοϋ Σχηματος».
Καϊ ερχεται η σειρα της τελετης της κουρας,
κατα την δποια προτεινει δ ιερευς πρδς τδν Μο
ναχδ τδ ϊερδ Εϋαγγελιο, δπου ^πανω βρισκεται
καϊ τδ ψαλιδι. Τδ ψαλϊδι θα περασει τρεις φορες
6πδ τα χερια τοϋ Μοναχοϋ στα χερια τοϋ 6ναδδχου κι απδ κεϊ στα χ^ρια τοϋ ϊερεως. 'Η μεγαλειωδης αργοπορϊα της συμβολικης αυτης πρΔξεως εχει σκοπδ να τονισει την δλευθερη κληση τοϋ
Μοναχοϋ καϊ να ^λεγξει, δσο τοϋτο εϊναι δυνατδ,
τη σταθερδτητα των αϊσθηματων του 6ίπεναντι
στδ μοναχικδ Σχημα.
Παϊρνοντας για τρϊτη φορα τδ ψαλιδι δ Ιερεας κειρει τδ Μοναχδ σταυροειδως, κδδοντας
συμβολικα μερικες τρϊχες στα τεσσερα σημεϊα
της κεφαλης του.

Την πανευφρδσυνη αυτη στιγμη, που οϊ χοροϊ
ψαλλουν υπερ τοϋ νεδκουρου τδ «Κυριε ^λεησον»,
οϊ δκκλησιαστικοϊ αναλαμβανουν να τδν ντυσουν
με μοναχικα ενδυματα (δλα καινουργια κατατεθειμενα απδ την προηγοϋμενη στδ χωνευτηρι τοϋ
'Ιερου). Τα Ενδυματα αϋτα εϊναι: χιτων - σανδαλια - σχημα - ζωνη - ρασον - μανδυας - σκοϋφος κουκουλιον. Διαβαζονται δυο (5ικδμα εϋχες καϊ δ
νεδκουρος «δ τφ ϊερεϊ παρεστως ϊερολογοϋντι την
* αϋτφ μυστικην επϊκλησιν» (κατα τα 6ρεοπαεπ
γιτικα), ακουει στη συνεχεια τα «εϊρηνικα» κα^ποστολικδ
θως καϊ τα ϊερα αναγνωσυατα:
^Εφεσ. στ' ΙΟ-Ι7) καϊ Ευαγγελικδ (Ματθ. ι'
37 - ΙΑ' α), που αναφερονται σ' συτδν καϊ την
μεγαλη κληση του. Τδ μυστηριο φτανει στδ τε
λος του καϊ δ αναδοχος δινει στδν νεο δ;δελφδ τδ
«κηριον», τδν «σταυρδν», τδ «κομβοσχοινιον»,
λεγοντας καϊ τα ϋρμδδια ευαγγελικα λδγια.

'Η τελετη κατακλειεται με τδ ϊ8ιδμελο τοϋ α'
Ηχου: «'Επιγνωμεν, αδελφοι, τοϋ μυστηριου την
δϋναμιν...» ενω δ νεδκουρος δεχεται τοϋς Δσπασμοϋς καϊ τϊς εϋχες των μελων της 'Αδελφδτητος, στην δποια εχει ενταχθεϊ.
— «Πως εκληθης, δδελφε;»
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ΙΕΡΟΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΟΛΟΤΘΙΕΣ

— «Δεϊνα»
— «Να ζηση ς, να ευαρεστησης Θεφ
θρωποις».

και διν-

Στη συνϊχεια γινεται η θεϊα Λειτουργϊα καϊ
δ ^ξαγνισμενος νεδκουρος κρατωντας την αναμμενη λαμπαδα, τδ σταυρδ και τδ κομβοσχοϊνι,
τιμωμενος *δπτ δλη την 6·δελφδτητα, καλεϊται να
μεταλαβει πρωτο ς, δπως γραφει αρχαϊο λογιο:
«πρωτος ^ξει Επϊ την μεταληψιν της θεαρχικης
κοινωνϊας».

Αδτη εϊναι η τελετη της κουρας, μια τελετη
φορτισμενη με δλη την ιερδτητα του θειου μυστηριου και που, με τη μοναδικδτητα που Εχει,
γινεται η δεπαρχη νεας ζωης: της μοναχικης.

Ο βϊΟΑΙΑΓΤΙΚΟσ
ΕΡΙΓΡ ΑΨΑΜΞ τη τελε
τη ττου αψορα στη πνευματικη γεννηση του Μο*ναχου τωρα θα μιλησουμε για τδν σωματικδ θανατδ του. Μδλις διαπιστωθεϊ η κοϊμησις του
αδελφου, δ νοσοκδμος
αλλος ταγμενος γι
* αυτδ τδ εργο μοναχδς), με
_
τη 6οηθεια και 6λλων 6τδελφων, αναλαμβανουν να
ευπρεπισουν τη σωρδ, ντυνοντας τδν δτττελθδντα
με ρουχα καθαρα και πλενοντας τδ τιμιο πρδσωπδ του.
'Ακδμα του φορουν τα σανδαλια, τδ ζωστικδ,
τα σχηματα, τδν σκουφο, τδ κουκουλι του. Στη
συνεχεια τδν τυλϊγουν στδ ρασο του, τδ δποϊο
εχουν προηγουμΕνως διαπλατυνει. Τδ ρασο του
γινεται τδ σαβανδ του κι Επανω σ' αυτδ κοσμουν τρεις στ συ ρους με ασπρη κλωστη: στδ
μετωπο, τδ στηθος, τα γδνατα. Τωρα εϊναι Ε
τοιμος για τη μεταφορα του στδ ναρθηκα του
καθολικοϋ (η του κυριακου).

'Η κοϊμηση γινεται Δμ^σως γνωστη *σ δλη
τη Μονη και στη συνεχεια σ' δλο τδν δγιορειτικδ
κδσμο. "Ετσι δ καθενας που πληροφορεϊται για
την κοϊμηση του διδελφου, κανει τδ στιχυρδ του
λεγοντας και μια ευχη: «'Ο Θεδς να τδν δια
παυσει», «0εδς σχωρεσ' τον» κ.τ.τ.

'Ο δγαπητδς διδελφδς θα μεϊνει στδ ναρθηκα
δλη νυχτα. Πρδς τδ μερος της κεφαλης του τοποθετουν μανουαλι με λαμπαδα δτναμμενη και θυμιατδ με θυμϊαμα
"Ολοι οϊ πατερες της Μονης, με πρωτο τδν
^γουμενο, θα περασουν απδ τη σωρδ και θα δια6ασουν υπδ τδ φως της αναμμενης λαμπαδας 6πδ
Ενα καθισμα δ καθενας. Πριν δμως και μετα *διπ
αυτδ θα βαλουν μετανοια και θα δισπαστουν την
εϊκδνα, που εχει τεθεϊ στδ στηθος του μακαριτου,
και στη συνεχεια τδ μετωπο του. 'Ο Ιερεας ^πι
πλ^ον θα θυμιασει.
'Η δοκολουθια του Εξο8ιαστικου γινεται δτμεσως
μετα τη λειτουργϊα, τδ πρωϊ θ μετα τδν εσπερινδ, τδ δπδγευμα. Συγκεντρωνεται δλη δ διδελφδ-

τητα. Τδτε η σωρδς μεταφερεται δτττδ τδ νδρθηκα
στη λιτη
στδ καθολικδ Ιαν πρδκειται περϊ
ϊερεως) κι δ Εφημεριος «βαλων Επιτραχηλιον και
θυμϊαμα επϊ τδν θυμιατδν, ενλογεϊ συνηθως» (Μ,
Ευχολδγιον), ενω δ Εκκλησιαστιχδς διανεμει λαμπαδες σε δλους τους παρισταμΕνους. 'Η δικολου·
θϊα εϊναι, στ
διληθεια,. στδ ξετυλιγμα της μια
*
διττοκαλυψη. Ποιητες με μεγαλη εϋαισθησϊα, τρδφιμοι των μοναστηρϊων κι αυτοι, εϊναι οϊ συνθετες της. Τα τροπαρια δεν μιλουν μδνο για τη
ματαιδτητα του βϊου (πρσγμα που μπορει κανεϊς
να τα διδαχτεϊ και δπδ τη σωρδ που κεϊται στδ
υμνουν και τη νϊκη της
*
μεσον της λιτης), δλλ
Ζωης, του Κυριου τ',μων Μησου Χριστου, επϊ του
θανατου και της φθορας. Πρδς τδ τελος της δίκολουθϊας, τη στιγμη που 6ρχϊζουν να ψαλλονται
τα προσδμοια με πρωτο τδ: «Δευτε τελευταϊον
ασπασμδν, δω μεν, δέδελφοϊ, τφ θανδντι...», προσερχονται, οϊ δδελψοϊ και ασπαζονται τδν κεκοιμημενο. «Παντα τα του σωματος νυνϊ δργανα, δίργα θεωρουνται· τα πρδ μικρου κινητα παντα δινενεργητα, νεκρα 6ναϊσθητα. 'Οφθαλμοι γαρ κατεδυσαν πδδες, χεϊρες ι^συχαζουσι και δίκοη συν αδτοϊς, γλωσσα τη σιγη συνεκλεισθη· ταφφ παραδϊδονται· δντως ματαιδτης παντα τα δτνθρωπινα». στη συνεχεια γινεται
διπδλυση της δτκολουθϊας, .για *ν διρχϊσει δπδ τις πενθιμες κρουσεις της καμπανας η δκφορα της σωρου.
Προηγουνται τα εϊσοδικα και οϊ ϊερεϊς· Ιπεται
σωρδς και δοκολουθουν, με δτναμμενες τις λαμπαδες τους, οϊ λοιποϊ πατερες. Κατα την πορεϊα
και
πρδς τδ κοιμητηριο ψαλλονται τροπδίρια
γινονται δεησεις. «Φθασαντες δε εϊς τδν τ6φον,
διποτϊθεται μεν τδ λεϊψανον εν τφ μνηματι δ 8ε
ϊερευς χουν λαθων μετα του πτυου, ^πιρριπτει τφ
λειψανω σταυροειδως» (Εδχολδγιο), και στη συν^'χεια αδειδζει ^πανω του τδ περιεχδμενο μιας
κανδηλας, τϊ'ι στιγμη που ψδλλεται τδ τροπαριο: «Γη χανουσα 6πδδεξαι τδν διπδ σου πλασθεντα...»,

Με σννηγμενη την δτ5ελφδτητα γυρω δπτδ τδν
νεοσκαμμενο ταφο, θα γϊνει τδ πρωτο κομβοσχοϊνι δπτδ τδν τυπικαρη. Καθε δτ8ελφδς θδε κδτνει
κομβοσχοϊνι για 4Ο
υπερ του θανδντος, κα
τα την, φς Εκπροσωπου του κεκοιμημ^υ, παρακληση του ποιητη: «Πνευματικοι μου διδελφοϊ και
συνασκηταϊ, μη μου Ιπιλαθεσθε, δταν προσευχη*
δρωντες μου τδν τδίφον,
σθε πρδς Κυριον δΛλ
μεμνησθε μου της διγαπης και Ικετευσατε Χριστδν, ϊνα καταταξη τδ πνευμα μου μετα των Δικαϊων». ΟΙ αϊτησεις και δεησεις δπερ διναπαυσεως της ψυχης του θα συνεχιζονται «Επι Εν Ετος
παρρησιφ: εν τφ Κυριακφ Ναφ, Εν δε τφ κοιμητηρϊφ μεχρι της δτνακομιδης αυτου, ητοι Επι
τριετιαν» ('Εσωτερικοϊ κανονισμοϊ).
'Εκεϊνο που πρεπει να σημειωθει 6ς Δξιοθαυυαστο προνδμιο των 'Αθωιτων μοναχων, εϊναι δτι,
τδ σωμα του δατοιχομενου μενει, μεχρι την ταφη
του, μαλακδ και ευλυγιστο, διντιθετα με τα σωματα δλων των νεκρων, χωρις Εξαϊρεση, που μενουν σκληρα και δτλυγισπα.
'Η δλη δίκολουθϊα διαρκεϊ πι2νω δπτδ 8υο Δρες.
δ.μ.6.

ΓΙΛ ΝΑ ΛΛΜψΟγΝ ΤΑ ΜΘΤ6αψΑ
ΡΑΨΑΜΕ στο προηγοϋμενον τεϋχος γιἀ
τδν ἄμεσον κίνδυνον
που διατρἐχουν τἀ ϊερἀ μοναστήρια μας
που εϊναι πυργωμένα
ἐπἀνω στους θεδκτιστους βρἀχους τῶν
Μετεώρων. Κίνδυνον ἀπδ τὴν λειψανδρίαν
των και κίνδυνον ἀπδ το κοσμικδν πνεϋμα,
που τἀ βλἐπει ὡσἀν σπἀνια τουριστ κἀ περίπτερα!
'Εγρἀψαμε 6ἐβαια ὡρισμἐνες σκἐψεις
μας καϊ ἐκἀναμε και μιἀ εκκληση στην
δρθόδοξη εϋαισθησίαν τοϋ οϊκείου 'Επισκδ.που, στους Χριστιανοὺς νἐους μας, ἀκόμη και στον 'Ανώτατον "Αρχοντα της
Ὅρθοδόξου Πατρίδος μας, γιἀ τὴν σωτηρίαν τῶν Μετεώρων.

'Αλλα πρἐπει νἀ εϊμεθα και ρεαλισταί.
Και πρἐπει ακδμη νἀ σκεπτώμεθα τις πλἐον δυνατἐς λϋστς μἐ βἀση τις διαπιστώσεις
μας. Καϊ οι διαπιστώσεις μας δεν εϊναι καθδλου ἐνθαρρυντικἐς. Και ἐξηγοϋμεθα.
Κατἀ κανδνα και σϋμφωνα μἐ ἐνα μεγἀλον ἄριθμὸν Τ. Κανδνων, προστἀτης
τῶν μοναστηρίων εϊναι δ ἐκἀστοτε οικεϊος
'Επίσκοπος, πλὴν τῶν Σταυροπηγιακῶν,
που ἀνήκουν εΙς τδ κλϊμα τοϋ Οίκουμενικοϋ Πατριαρχείου.

'Αλλα παρουσιἀζεται τδ ἐξὴς παρἀδοξον
φαινόμενον: κατἀ κανδνα τἀ τελευταῖα
χρδνια, δ ἐξ ἀξιώματος προστἀτης τῶν
μοναστηρίων, αν δεν εϊναι πολἐμιδς των,
δείχνεται ἀδιἀφορος, σἀν νἀ μὴ τδν συνδἐει δργανικῶς ὴ κοινὴ Ιδι6της — ἀφοϋ
οϊ 'Επίσκοποι εϊναι και μοναχοὶ — καϊ ἀκδμη, σἀν νἀ μὴν ἐχη ἀνἀγκην τῶν προσευχῶν τῶν μοναχῶν ή θεδσωστη ἐπαρχία
του. Τδ Θλι6ερδν αϋτδ φαινόμενον, που δη-

μ·.ουργεϊ ἀντιφἀσεις εις τδ ἐκκλησιαστικδν
σῶμα, δφείλεται στην ιστορικὴν νδθευση
τοϋ τρδπου ἀναδείξεως τῶν 'Επισκδπων.
'Ανἀ τους αίῶνες οι 'Επίσκοποι προήρχοντο ἀπδ τἀ μοναστήρια, τἀ δποϊα ήσαν και
«σεμνεῖα», ἀλλἀ και σχολεϊα ἀρετὴς κα'ι
παιδείας θεολογικὴς.

Οι μοναχο' μἐσα στους δρους καϊ τους
κανδνες τοϋ μοναστικοϋ 6ίου, μἐ τὴν πολυχρόνια ἀσκηση τῶν ἀρετῶν ἀνεδεικνϋοντο διδἀ.σκαλοι εϋσεβείας και Ιατροὶ τῶν
ψυχικῶν παθῶν, ιδιδτητες ἀπαραίτητες γιἀ
τδν μἐλλοντα ποηιἐνα της 'Εκκλησίας. 'Απδ αὐτοϋς ἐξελἐγοντο οϊ Πατριἀρχαι καϊ
οϊ 'Επίσκοποι. Τδ πανεπιστὴμιον της 'Εκ
κλησίας δεν λειτουργοϋσε μἐσα στδν κδσμο, ἀλλἀ στις 'Ερὴμους. 'Ἐτσι ήταν δεδομἐνη ὴ δργανικὴ σχἐση 'Επισκδπων και
μοναστηρίων, δπδτε και διδἀσκαλοι τοϋ
μοναχισμοϋ ἐγἐνοντο καϊ ἀπλανεϊς θεολδγοι της 'Ορθοδοξίας στδ ὴθος καϊ τὴν
γνώση.

Τώρα δμως στδ χῶρο της Ὅρθοδδξου
'Εκκλησίας, τὴν ἀσκητικὴν καϊ μοναστικὴν
ἀγωγὴν τὴς 'Ερὴμου ἀντικατἐστησεν ή
γραμματολογικὴ θεολογία τοϋ Πανεπιστημίου. Καϊ ὴ δδδς γιἀ τὴν ἀνἀβαση στὴν
ἐκκλησιαστικὴν ιεραρχία δεν εϊναι πλἐον
τἀ μοναστήρια καϊ ὴ Ἢρημος, ἀλλἀ ὴ θεολογικὴ σχολή. Καϊ ὡς πρδς τὴν διἀσωση
της ἀρχαίας τἀξεως, ἔμεινε μδνον μιἀ τυπικὴ κουρἀ σἐ κἀποια μονὴ γιἀ νἀ ἐγγραφὴ στἀ μοναχολδγια ὡς μοναχδς δ μἐλλων 'Επίσκοπος, δηλαδὴ παραμονὴ στδ
μοναστήρ·ον μία - δυο ῶρες.
'Αντιλαμβἀνεται κανεϊς πλἐον τὴν διἀσταση 'Επισκδπου καϊ μοναστηρίων. Ὅ 'Ε
πίσκοπος δἐν δϋναται νἀ ἐννοὴσῃ τίποτε
ἀπδ μοναχισμδν καϊ οϊ μοναχοϊ ἀδυνατοϋν
νἀ τδν ἀναγνωρίσουν ὡς ἀνήκοντα στδ μοναστικδν σῶμα. Ἢτσι οϊ συγκροϋσεις, οϊ
παρανοήσεις καϊ γενικἀ ὴ ἀσυμπαθὴς ἐκα-
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τὲρωθεν συμπεριφορἀ, βεβαιώνουν ἀπλῶς
τὸ χἀσμα μεταξϋ δυο διαφόρου νοοτροπὶας κόσμων.

'Οποτε, οι μὲν 'Επὶσκοποι, ἀφοϋ δεν ὴμποροϋν νἀ ἀντ.ληφθοϋν τὴν πνευματικὴν ὲνότητα τοϋ μοναχισμοϋ μὲ τὴν Ἐκκλησὶα,
μεταχειρὶζονται τους μοναχοϋς ὡς δευτόρας τἀξεως χριστιανοϋς καὶ τἀ μοναστὴρια σαν κερδοφόρα Ιδρϋματα· οὶ δὲ μοναχοὶ, αὶσθανόμενοι ἀνασφαλεῖς ἀπὲναντι «ἐχθροϋ», συσπειρώνονται ἀμυντικἀ γιἀ νἀ
διασωθοϋν ἀπὸ τὴν συνεχὴ ἀπειλὴν ἀπροσδοκὴτων ἀξιώσεων.
Αυτὸ βεβα'α τὸ κλῖμα της ἀμοι6αὶας
δυσπιστὶας καὶ ἀφιλὶας, αν μὴ ὲχθρότητος, οϋτε τὸ μοναστὴριον προἀγει, ἀλλ' οϋτε δημιουργεῖ αὶσθημα ἀσφαλεὶας εις τους
Οἐλοντας νἀ μονἀσουν. Κι' ετσι δεν εὶναι
περίεργον αν ἐρημώνονται τἀ μοναστὴρια
καὶ αν δεν. ϋπἀρχῃ ἀνταπόκριση στὶς ἀγωνιώδεις ὲκκλὴσεις μας.
'Αναμφιβόλως δεν εὶναι μόνον αϋτὸ τὸ
αϊτιον ἀπροθυιιὶας γιἀ τὴν ὲπἀνδρωση τῶν
θαυμασὶων θειων καθιδρυμἀτων της 'Ορθο'δοξὶας. 'Αλλἀ δπωσδὴποτε εὶναι ἀπὸ τἀ
πιὸ σημαντικἀ. Δεν εὶναι μικρὸ πρἀγμα
6όβαια ὴ αϊσθηση τὴς ἀπουσὶας ἀγἀπυς
καὶ στοργὴς καὶ ὲνισχϋσεως ἀπὸ τὸν Ἐπὶσκοπον πρὸς τους μονἀζοντας. Καὶ ἀπόδειξη εὶναι, δτι δπου σπἀνια εϋρὶσκεται
'Επὶσκοπος. ποϋ περιβἀλλει μὲ ἀγἀπη τοϋς
μοναχοϋς, ἐκεϊ καὶ ὴ ἀδελφότης ϊκετεϋει
τὸν Κϋριον γιἀ νἀ τὸν συντηρὴ εὶς ι,ιακρότητα ὴμερῶν.

Καὶ τώρα ας ὲλθωμε στὸ συγκεκριμἐνον
θεμα τῶν Μετεώρων. Οὶ εριδες τῶν μοναχῶν μὲ τοϋς ὲκἀστοτε Ἐπισκόπους πιστοποιοϋν δσα ἐγρἀψαμε. 'Ιὶ δὲ ἐκεϊθεν ἀναχώρηση δλοκλὴρων ἀδελφοτὴτων 6εβαώνει τὴν προβληματικότητα μονἀσεως ἐκεϊ.
Καὶ ἀκόμη, ὴ ἐπὶ τόσα χρόνια ἀπἀνδρωση
τῶν μοναστηρὶων, δὶνει τὸ ιιἐτρον τῶν διαθὲσεων ἐκεὶνων ποϋ θἀ ὴθελαν νἀ μονἀσουν.

Βὲβαια, αν ὴθελε κανεις νἀ ἀναλϋσῃ
τοϋς λόγους τὴς συμπεριφορἀς τῶν οὶκεὶων Ἐπισκοπων ἀπἐναντι στἀ ιιοναστὴρια,
θἀ ἀνεκἀλυπτε καὶ κἀποια ἐλαφρυντικἀ.
Καὶ αϋτἀ συνὶστανται στὸ ἀντιμοναχικὸν

πνεϋμα τὴς ἐποχὴς. Μόλις ξεσπἀση κανἐνα «σκἀνδαλο» προσπελἀσεως πρὸς τὸν
μοναχισμόν, οὶ γονεῖς, οὶ συγγενεϊς, οὶ φὶλοι καὶ δ τϋπος καταφἐρονται κατἀ τοϋ
'Επισκδπου, δπδτε χρειἀζεται ὴρωϊσμὸς
γιἀ νἀ γὶνη ἀνεκτὴ ὴ κατακραυγὴ. 'Αλλἀ
συνὴθως ὴρωϊσμὸς δὲν ϋπἀρχει, ἀφοϋ λεὶπει ὴ 6ἀση του, ποϋ εὶναι ὴ γνώση καὶ ὴ
ἀγἀπη τοϋ μοναχισμοϋ. Γι' αϋτὸ παρετηρὴθη νἀ παίρνουν οὶ 'Επὶσκοποι στἀση
οϋδετἐρα. ὴ νἀ συσχηματὶζονται κι' αϋτοὶ
μὲ τὸν κόσμο καὶ νἀ διαμαρτϋρονται κατἀ
τῶν μοναχῶν στὶς περιπτώσεις τοϋ ἀντιμοναχικοϋ θορϋβου.
'Επδμενον εὶναι, οὶ οὶκεῖοι Μητροπολϊται νἀ μὴ εϋνοοί5ν τὴν τἀση τῶν φιλομονἀχων νἐων πρὸς μοναχοποὶηση, ἀλλἀ καὶ
νἀ φοβοϋνται τἀ κατἀ καιροϋς «κροϋσματα» ἀναχωοὴσεώς των ἀπὸ τὸν κοσιιον. Ὅπότε θἀ ηϋχοντο νἀ μὴ εὶχαν καθολου μοναστὴρια στὴν θεόσωστη ἐπαρχὶα των, διἀ
ν' ἀπαλλἀσσωνται ἀπὸ τοϋς σχετικοϋς πονοκεφἀλους, δταν παρουσιἀζωνται τέτοια
«ἀπονενοημὲνα» διαβὴματα.
Φαίνεται λοιπόν, δτι γιἀ τὸν τελευταϊον
αϋτὸν λόγον, σὲ συνδυασμὸν καὶ μὲ τὴν
δεδομἐνην ἀσυγγὲνειαν τῶν πλεὶστων 'Επισκόπων μὲ τὸν μοναχσμόν, ὴ διοικοϋσα
Ἐκκλησια μὴ θελουσα προφανῶς τὴν τουριστικοποὶηση τῶν ὶερῶν μοναστηρὶων, ἐπενόησε πρὸ δλὶγων μόλις ἐτῶν μὶα λϋση:
ἔδωσε τὴν δυνατότητα νἀ γὶνωνται τἀ μοναστὴρια ἀπὸ Μητροπολιτικἀ σὲ Συνοδικἀ.

"Τστερα ἀπὸ μελετημὲνες εὶσιιγὴσεις
γιἀ τὴν δργἀνωση τοϋ μοναχικοϋ 6ὶου, ὴ
'Ι. Σϋνοδος, διαπιστώσασα τὶς ἀδυναμὶες
ποϋ παρουσ·ἀζουν τἀ ϋπὸ Ἐπὶσκοπον μοναστὴρια, ε'δωσε τὴν διὲξοδον τὴς ἐξαρτὴσεώς των ἀπ' εϋθεὶας ἀπὸ τὴν Σϋνοδον τῶν
Ἐπισκοπων.
Μετατιθειιενης ὲτσι τὴς ἀναφοοἀς τῶν
μονανῶν ἀπὸ τοϋ προσώπου τοϋ 'Επισκόπου εὶς τὸ ἀπρόσωπον συλλογικὸν ἐκκλησιαστικὸν δργανον, τὴν 'Ι. Σϋνοδον, εὶναι
ποοφανὲς δτι αὶσθἀνονται κἀποιαν ἐλευθερὶαν καὶ λϋονται τἀ χἐρ·α των γιἀ ἐργασὶαν ϋπὲρ τὴς προκοπὴς τοϋ πνευματικοϋ
ὶδρϋματος, ἀλλἀ καὶ ἀπαλλἀσσονται ἀπὸ
τὴν αϊσθηση τὴς ἀνασφαλεὶας, ποϋ τοϋς
-» εὶς σ. 3Ι

ΣΜΗ ΕΥΩΔΙΑΣ πνευματικης» εϊναι δ τιτλος δνδς «Δπανθισματος πατερικης σοφιας, Εκ των
Πατερικων
λειμωνων»
του κ. Μιχ. 'Αγγελϊδου.
Πρδκειται για τδν δεϋτερον τδμον ΙΟΟΟ δλοκληρων σελϊδων, Εντδς του
δποιου καταχωρϊζονται Ερανισματα - Δποσπασματα Δπδ λδγους των Τριων 'Ιεραρχων, Μ. Βασιλειου, Γρηγορϊου του Θεολδγου και 'Ιωαννου τοϋ Χρυσοστδμου.
Τα Δποσπασματα σημειωνονται με αυξοντα Δριθμδν, που παραπεμπει στους «λδγους» Δπ
*
δ
που Εληφδησαν και στο τελος, εκτδς Δπδ τδν
πϊνακα δνοματων και πραγματων, παρατιθεται Εννοιολογιχδν ευρετηριον, δπου δλδκληρον τδ περιεχδμενον διαιρεϊται σε Ενδτητες θεματων, που Ιληφθησαν απδ την Πατρολογϊαν του ΜϊβΠΟ.

Του δλου εργου προτασσονται Προλεγδμενα βαθυστδχαστα, Εμπνευσμενα και «αλατι ηρτυμενα»
υπδ του Μητροπολιτου "Υδρας κ. 'Ιεροθεου, Δκολουθουν Εισαγωγικα και συντομα βιογραφικα
σημειωματα των 'Αγιων.
'Εκεϊνο που ϊδιαιτερως δινει Δξϊαν στδ δγκωδες αυτδ εργον, εϊναι δτι δ Δνθολδγος και Εκ
δοτης τδ προσφερει δωρεαν, δπως και τδν πρωτον
τδμον, απδ Δγαπην στην Πατερικην γραμματειαν
και για διαδοση των Πατερικων θησαυρων, που
συνιστανται στην δν Δγϊφ Πνευματι σοφιαν και τδ
καλλος της γλωσσης.

Βεβαια η γλωσσα τοϋ 4ου και 5ου αϊωνος για
την Εποχη μας ουτε κατανοεϊται δπδ τους πολ*
λους, Δλλ
ουτε αγαπιεται. 'Η γλωσσα εϊναι Ενα
εϊδος του λδγου ρευστδν. Πλαθεται, Δναπλαθεται,.
Εξελισσεται, μεταμορφωνεται, μορφωνεται, Δναμορφωνεται Δναλογα με τδν χρδνον, τδν τδπον,
τδν τρδπον ζωης, καλλιεργειας, ηθικης στα0μης,
πνευιματικης ευελιξιας ὶϊ στατικδτητος. 'Η γλωσ
σα εϊναι κατι ζωντανδ, Δλλα και πεθαϊνει. Καϊ
Δναλογα παλιν με την Δποκτωμενην Εξιν Δγαπιεται. "Ετσι δε Εξηγεϊται καϊ τδ φαινδμενον της
φανατικης προσκολλησεως στδν τυπον της γλωσ
σης, που Εκαστος χρησιμοποιησε καϊ Δγαπησε *κι
Επομενως Δπολυτοποιησε.
'Η γλωσσα Δνηκει στδν νουν καϊ την καρδια.
Καϊ συμβαινει να καταλαβαινουμε Ενα γλωσσικδν
Ιδϊωμα, Δλλα να μη τδ αϊσθανωμεθα, γιατϊ Εχου

με συνηθησει ενα αλλο. Παντως δταν θελωμε να
διδαξωμε τδν λαδν μας, δεν πρεπει να αγνοοϋμε
τδν χωρον καϊ τδν χρανον. ^λλοιως εμπιπτομεν
εις δσα γραφει δ 'Απδστο.λος (Α' Κορ. Ι4, 628). Καϊ νομιζομεν δτι η γλωσσα του βιβλιου
αυτου ελαττωνει τις ελπϊδες ωφελεϊας.

"Αξιος παντως δ μισθδς τοϋ καλοϋ εν Χριστφ
Δδελφοϋ κ. 'Αγγελιδου.
ΙΧΑΜΕ καταχωρϊσει στδ
προηγουμενο τεϋχος σϋντομη αυτοσκιαγραφηση
τοϋ γνωστοϋ σπουδαιου
ησυχαστοϋ Γεροντος * Ι
ωση φ Δπδ τδ δμωνυμο
βιβλιον: «"Εκφρασις Μοναχικης 'Εμπειριας».
Πρδκειται για μια
συλλογη απδ επιστολες
του μακαριστοϋ Γεροντος 'Ιωσηφ πρδς τα πνευ
ματι κα τεκνα του στδν κδσμον, τις δποϊες Εξεδωκαν σε ενα ωραϊον καϊ πνευματικδτατον βιβλϊον οι ηδη διαπρεποντες στδν "Αθω καλοϊ καϊ
Δνταξιοι του υποτακτικοι.

'Ο Γερων * Ιωσηφ Δνηκει στην κατηγοριαν των
δυναμικων Δσκητων, των νηπτικων νεοπατερων, οϊ
δποϊοι Εφηρμοσαν σ* δλην την μοναστικην ζωην
των τδν δρισμδν τοϋ αγϊου ' Ιωαννου της Κλιμακος: «Μοναχδς Εστι 6ια φυσεως διηνεκης».
ι
'Απδ καταβολης φυσεως υπηρξεν Δνηρ ϊσχυρας
βουλησεως και, αν καϊ δλιγογραμματος, με νουν
δυνατδν. Διαποτισμενος Δπδ τους γονεϊς του με
την δρθδδοξον ευσεβειαν, ζουσε Δπδ τδν κδσμον
Δκδμη σαν μοναχδς με μακρες νηστεϊες, προσευχες καϊ Δγρυπνιες.

Νεος Δκδμα δεν εϊχε περιθωρια επιλογης τρδπου ζωης. ^Ηταν φανερη η κληση του Δπδ την
κλϊση του. Καϊ πηρε τδν δρομο, που δδηγουσε
στδν Δσκητικδ "Αθωνα, στδ «Περιβδλι της Παναγϊας».

Εϊχε ηδη Δπδ τδν κδσμο σχηματισει κριτηρια
για Ενα γνησιον καϊ δυναμικδν μοναχισμδν. Καϊ
Δκολουθωντας τδν 'Αποστολικδν κανδνα: «τα παντα δοκιμαζετε τδ καλδν κατεχετε», Δναζητοϋσε τδν
πλεον καρποφδρον τρδπον Δσκητικης ζωης. Καϊ
«πολλες πληγες δεχθεις, δια των δεξιων καϊ Δριστερων», δπως γραφει για τδν Εαυτδν του δ Δ6βας 'Ισαακ δ Σϋρος, κατεληξε πλεον σε Ενα Ιδιδτυπον τρδπον, Δλλα πατερικδν, που Εκρατησε μδχρι της Ιν Κυριφ κοιμησεως του καϊ μετεδωσε

ΒΙΒΑΙΟΚΡΙΣΙΑΙ
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και στους ϋποτακτικοϋς του.

Στις σελϊδες των Επιστολων τοϋ Γεροντος 'Ιωσηφ δποτυπωνονται δ δδυνηρδς δσκητικδς δγωνας του, η παλη του με τοϋς δαϊμονες και τα
παθη, τα Ενεργηματα της Χαρης τοϋ Θεοϋ καϊ
τα διαφορα δρδματδ του. Εϊναι φανερδν δτι εΦθασε στα κρασπεδα ϋπερφυσικων δποκσλϋψεων
καϊ σδ μεγαλα πνευματικα μετρα.

'Εκεϊνο ποϋ κυρϊως ηθε-.α να τονϊσω στην σϋντομη αϋτη παρουσϊαση τοϋ 6ι6λϊου εϊναι η δξϊα
τοϋ δσκητικοϋ καϊ νηπτικοϋ 6ϊου, χαρη στον δποϊον Ενας δλιγογραμματος μοναχδς γϊνεται σοφδς,
διακριτικδς, διδδσκαλος, μϋστης της χριοτιανικης ζωης, ανθρωπος σχετικα τελειος.
'Ο Γεροντας 'Ιωσηφ συνετελεσεν δποφασιστικα
εϊς την δναβϊωση καϊ Εξαπλωση της νοερας προσευχης καϊ γενικα της νηψεως καϊ τα ϊχνη του εϊ
ναι εϊντονα στδ σϋγχρονον "Αγιον "Ορος, αλλα
καϊ μεταξϋ των εϋσεδων Χριστιανων στον κδσμον.
Γι' αϋτδ πρεπει να εϊμεθα εϋγνωμονες στην μνημη του καϊ τδν παρακαλοϋμε να προσεϋχεται πρδς
Χϋριον ϋπερ ημων των ταπεινων.
Κλεϊνοντας αντες τϊς συνοπτικες κρϊσεις θα
ηθελα να συμπληρωοω, δτι με την δξιοθαϋμαστη
καϊ δσϊα ζωη του δ Γεροντας 'Ιωσηψ, διδδσκει
δλον τδν κδσμον σε ποια θεϊα Επϊπεδα δνεβαζει
την δνθρωπινη φϋση η Επιμελεια καϊ καλλιεργεια
κατα Χριστδν τοϋ «εμψϋτου λδγου» καϊ σε ποια
αγϊα μεταμδρφωση προκδπτει η ψυχη με την Εκμεταλλευση των δνθρωπϊνων δυνατοτητων καϊ της
προσφερομενη ς Χαρης τοϋ Θεοϋ, ποϋ ανεβλυσεν
δπδ την 'Ανασταση τοϋ γλυκυτατου Κυρϊου 'Ιησοϋ.
ΩΡΙΣ αμφι6ολϊαν μεταξυ των συγχρδνων σειρηνων, ποϋ παρασδρουν
στην «αμφισβητηση» καϊ
την αποστασϊαν δπδ τδν
πανταχοϋ παρδντα θεον
την 6φελη νεδτητα, δλλα καϊ τοϋς μεγαλειτερας ηλικιας δνθρωπους
μας, εϊναι καϊ δ ϊδανικο-

ποιημΕνος Μαρξισμδς.

"Οταν δ, ψυχη χδση την αϊσθηση της μεταφυσικοϋ χαρακτηρος εϋγενεϊας της, χδση τδν προσανατολισμδν της πρδς τδν θεον, ποϋ την γεμϊζει
με φως καϊ δγαπη καϊ καθε «δδση δγαθοϋ», τδτε
δρφανη, ξενη μεταναστις, δλϋτρωτη, δυναστευομενη δπδ Εναντιες σκοτεινες παρορμησεις, δνϊκανη να διακρϊνη τδ φως δπδ τδ σκδτος, γϊνεται
δεκτης καθε φωνης Εκμαυλιστικης σειρηνας, ποϋ
ϋπδσχεται δ,τι δπδ την φϋση της δεν εχει.
"Ετσι η ψυχη, μεσα στδ σκοταδι της καϊ δφοϋ
μετεφερε τα Εσωτερικδ της προ6λημοπα στην
περιοχη τοϋ Εξωτερικοϋ κδσμου, ρουφδει τδν Εξιδανικευμενον Μαρξισμδν, ποϋ γϊνεται πλεον δ
τυραννικδς κϋριος της καϊ την κατευθϋνει, αβουλη, στοϋς θεοσκδτεινους δρδμους της δναρχϊας
και τοϋ «νομϊμου» πολιτικοϋ Εγκληματος.
Τδιν μϋθο τοϋ Μαρξισμοϋ, την φτωχεισ του, την

δνικανδτητα του να Επιλϋση τα δνθρωπινα προ6ληματα, την δαιμονικη φϋση του, τϊς δντιφασεις του, την διαστροφη δομη του καϊ τδ δναμενδμενον τελος του Εκθετει και σφυροκοπδει μδ
πειστικοτητα, με επιστημονικα ϊστορικδ, κοινωνιολογικα καϊ θεολογικα Επιχειρηματα δ γνωστδς
6εολδγος συγγραφεϋς και μελος της 'Αδελφδτητος «Σωτηρ» κ. Νικ. Βασιλειαδης σε Ενα τδμον
7ΟΟ σελϊδων με τδν τϊτλον: «Τδ λυκδφως τοϋ
Μαρξισμοϋ».
Τδ συνιστωμεν Εκθϋμως και εϋχδμεθα στον καλδν
φιλον πλοϋσιον τδν μισθδν του δπδ τδν Κϋριον
τοϋ 'Αμπελωνος, τοϋ δποϊου εϊναι δκαταπδνητος
εργδτης.
ΡΑΙΟΤΑΤΗ
η εκδοση
τοϋ «Λειτουργικοϋ» που
μας εδωσεν η 'ΑδελφδΚαλϋβης τοϋ
της της
Τιμιου Προδρδμου, δπδ
την Σκητην της 'Αγϊας
"Αννης, στη σειρα των
Εκδδσεων «'Ωψελϊμου 6ι6λϊου» (Πατησιων 5, 'Αθηναι).
Πρδκειται για μια τρϊτη φωτοτυπικη εκδοση
δπδ τδ «Λειτουργικδν» τοϋ Μοσχοποϋλου τοϋ
Ι89Ι, στην δποϊαν προσετεβησαν καϊ ωδες δπδ
τϊς 'Ακολονθϊες νεωτερων 'Αγϊων, ποικιλμενη με
ωραϊα κοσμημοπα δπδ την 6υζαντινη διακοσμητικη καϊ με δρκετες δλοσελιδες 6υζαντινες Εϊκδνες.
Εϊναι Ενα χρησιμωτατον λειτουργικδν 6ι6λϊον
για τϊς ϊερες Μονες και τοϋς ϊεροϋς Ναοϋς, δπου μελωδοϋνται τα μεγαλεϊα της 'Ορθοδδξον
Πιστεως με την θεϊα 'Υμνογραφϊα μας.
ΙΒΛΙΟΝ κυρϊως Εσχατολογικδν εϊναι τδ πδνημα
τοϋ δρχιμανδρϊτου π.
'Αρσενϊου Κομποϋγισ με
τδν τϊτλον «Σημεϊα της
συντελεϊας τοϋ κδσμου».
('Α8ηναι Ι978, σελ. 83).
Πρδκειται για μια μελετη ποϋ δποδλεπει στην
ερμηνεϊα της συγχρδνου
παγκοσμϊου καταστασεως και μια δπαντηση στδ
Ερωτημα· πδτε θα ελθη τδ τελος τοϋ κδσμου;
Τδ ερωτημα αϋτδ επανερχεται κατα καιροϋς Η ϋπδ
μορφην περιεργειας η ϋπδ την πϊεση κοσμογονικων γεγονδτων.

'Ο σ. φαϊνεται δτι δεν δπομακρϋνεται δπδ τδ
πνεϋμα δναμονης, Εν Εγρηγδρσει, ϋπδ της 'Εκκλησϊας της συντελεϊας τοϋ κδσμου, δλλα προχρονικοδς.
χωρεϊ' μαλλον σδ προσδιορισμοϋς
'Αντιτιβεμενος στις χιλιαστικες προσδοκϊες περϊ
«μεσοβασιλεϊας», ποϋ υϊοβετοϋν πολλοϊ των 'Ορθοδδξων, δποκλϊνει μαλλον στ^ν δποδοχη ταχεϊας
Ελεϋσεως τοϋ τελους τοϋ κδσμου.

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑΙ

Ε ΤΟΝ τϊτλον «Τον
Βοννον καϊ τοϋ Καμπον»
4δημοσϊενσεν σε Ενα μικρδν τενχος 72 σελιδων
διδακτικοδς θρνλους με
ϊστορικδν πυρηνα, Απδ
την Θεσσαλικην Λαογραφϊαν, δ φϊλος ποιητης
καϊ καλδς δημοσιογραφος καϊ χριστιανδς κ.

'Αλλα η 'Εκκλησϊα ψαλλουσα κατα τδ κα8ημερινδ» μεσονιικτικδν τδ τροπαριον: «'Ιδοδ δ
Νυμφϊος ερχεται 4ν τφ μεσω της νυκτδς...», δπενθνμϊζει κυρϊως τδ τελος δχι μδνον τον κδσμου, 6λλα καϊ εκαστον, ποδ δπδκειται 6να πασαν στιγμην στδ» θανατο».
'Επομενως ποιδ νδημα Εχει δ χρδνος της συντελεϊας τον κδσμου, 8τα» για Εκαστο» σνντ4λεια
εϊναι δ βανατδς τον; "Οτα» οϊ 'Αποστολοι 4ρωτησα» τδν Κνριον μετα την ανασταση Τον «Κ6ριε, εϊ 4ν χρδνιμ τοδτιμ αιτοκαθιστανεις την
6ασιλεϊα» τον "Ισραηλ;», δ Κϋριος 'Ιησονς &πηντησε κατα τρδπον ποδ 4σημαινε: μη 4ρεννατε
τδτοια 6νωφελη για την σωτηρϊα σας θεματα.
Προς τι λοιπδν η δαπανη χρδνον καϊ νον;
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Σωτ. Καραβανος.

Πρδκειται για μιαν 4νασχδληση σε στιγμες
εδλαβεϊας καϊ νοσταλγϊας της ϊδιαιτερας πατρϊδος του, δφον εγραφησαν «σε ωρες περισνλλογης
στη μονη θαψανων της Παρου, στη μονη τον 'Αγϊον Γεωργϊον 'Αρμα στη Χαλκϊδα...».
Εϋχδμεθα στδν ποιητη 6αθντερα προσβαση στδν
χωρον της 'Ορδοδδξον πνενματικης 4μπειριας.
9.μ.δ.

ΓΙλ ΝΛ ΧΧΜψΟΥΝ ΤΛ ΜΘΤβΦβΛ
-> Δπδ σ. 27

προκαλοϋσεν ὴ αὺθαίρετη ἐπἐμβαση τοϋ
'Επισκόπου, ὴ ὸποϊα τους ματαίωνε τις καλἐς προσπἀθειἐς των.
Βἐβαια αὐτὸ δεν εϊναι ἀπόλυτον. Γιατὶ
καὶ 'Επϊσκοποι φιλομόναχοι δεν ἔπαυσαν
νἀ ὐπἀρχουν ἀλλἀ καὶ ὴ αὐτοδιοίκηση τῶν
μονῶν προϋποθἐτει μοναχοὐς μἐ ὐψηλὸν
πνευματικὸν ὴθος. Διαφορετικἀ τὸ αὐτοδιοίκητον, ἀντὶ νἀ εϊναι μεσον αὐτοδυνἀμου
πνευματικὴς δρἀσεως, ἀποδαινει πηγὴ
πολλῶν ἀτόπων.

'Αφοϋ λοιπὸν ὴ πραγματικότης εϊναι αὐτὴ καὶ ὴ φροντϊδα μας εϊναι πῶς νἀ διασωθοϋν, ἀπὸ τους κινδὐνους ποὺ τἀ κυκλώνουν, τἀ σεβἀσμια μετεωριτικα μοναστὴρια, δεν ὐπἀρχει καλλιτερη λὐση ἀπὸ
τὴν συνοδ;κοποϊησὴ τους.

ΤΙ Τ. Σὐνοδος τῆς Ἐκκλησϊας, Οἀ πρέπει νἀ θεωρὴση τὸ μοναδικὸν μοναστικὸν
κἐντρον, ποὐ ἀπέμεινε στὴν ἐκκλησιαστικὴν
δικαιοδοσία της, μἐ αισθημα εὐθὐνης καὶ
ἀγἀπης, ὡσἀν τἀ ὶεροσόλυμα ὴ τὸ Σινἀ τὴς
'Ελλἀδος καὶ νἀ γϊνη ἀντικεϊμενον τὴς

στοργὴς της.
Τέτοια μεγἀλα καὶ 6αρὐτιμα ζητὴματα
ἀπαιτοϋν συλλογικὴ εὐθὐνη καὶ προσπἀΟεια. Δεν ἀνὴκουν στὴν ἀνεπαρκὴ, πολλἀκ.ς, φροντϊδα ἐνὸς 'Επισκόπου, ἀλλἀ στὸ
σὐνολον τὴς Ἐκκλησϊας Νομϊζομεν δἐ, δτι
μἐ τὴν λὐση τὴς συνοδικοποιὴσεως τῶν
Μετεώρων, ἀπαλλἀσσεται, ἐτσι καὶ ὸ ἀγιος
Τρϊκκης ἀπὸ τὶς κατἀ καιροὐς ἐνοχλὴσεις
ποὐ ὐφϊσταται, ἐνῶ δἐν 6λἐπει παρἀλληλα
κἐρδη πνευματικἀ ἀπὸ αὐτἀ ὐπἐρ τοϋ λαχόντος αὐτφ θεόθεν ποιμνϊου του.

'Ο κόσμος ὸλόκληρος θἀ ἐλεεινολογὴ
τους "Ελληνας Χριστιανοὐς καὶ τους ποιμἐνας των, δσο θἀ βλἐπη τὴν ἐρὴμωση καὶ
ἐγκατἀλειψη στὴ φθορἀ τοϋ χρόνου καὶ
στὴ 6ουλιμια τῶν «ἀρχόντων τοϋ κόσμου
τοὐτου» τἀ πανσεβἀσμια καὶ ἀνεπανἀληπτα μοναστὴρια τῶν Μετεώρων. “Εχομεν
ἀνἀγκη νἀ ἀνασυντἀξωμεν τις πνευματικἐς
δυνἀμεις μας καὶ νἀ ἐνισχὐσωμεν τὴν ἀσθενοϋσαν φιλοτιμϊαν μας. Ὅλον τὸ 6ἀρος
τὴς εὐθὐνης πἐφτει ἐπἀνω εις αὐτὸ ποὐ
δνομἀζομεν 'Εκκλησϊαν, δηλαδὴ Κλὴρον
καὶ Λαόν.
θ.

Ο ΓθβΦΝ ΙβρΦΝγΜΟΟ
ΑΠΟΙΟΣ καλδς ἐν
Χρωτω αδελφδς μας
κατηγ6ρησε δημ6σια,
δτι αδικησαμε τδν μα
καρϊτην Γεροντα 'Ιερωνυμον μδ την 6ιδλιοκρισϊα μας στδ
6ι6λϊον
δμτδννμον
της σεμνοτατης δ. Σωτ. Νοϋση. Συγκεκριμδνα κακιζδμεϋα γιατϊ χαρακτηρϊσαμε τδν δσιοϋμενον ασκητην ως οχισματικδν.

Σνμφωνα με την διδασκαλϊα της αγιωτατης 'Ορϋοδ6ξου 'Εκκλησϊας, της δποϊας αποτελοϋμε ταπεινα μδλη, σχιοματικδς εϊναι καδε ενας που αποκδπτει τις
εκκλησιαστικδς σχεσεις τον («την πρδς
τδν 'Επϊσκοπον κοινωνϊαν») με τα λοιπα
μδλη για «ιασιμες διαφορες».

Δηλαδη ενω ϋπαρχει κοινη πϊοτη σδ
δλα, χωρϊζεται κανεϊς απδ την εκκληοιαστικη κοινωνϊα εξ αφορμης ζητηματων,
που δδν απτονται της ουσϊας της πϊστεως καϊ που δεν λεϊπουν απδ καμμϊαν εποχη απδ την ζωη της 'Εκκληοϊας.
'Η δποκοπη στην περϊπτωοη τοϋ 'Ιερωνϋμου, εγινε γιατι η ΙΟ τον ταδε μηνδς
δνομαοτηκε 23. Καϊ δσοι δδν εϊχαν γνωση των εκκλησιαστικων ϋεματων, μεγαλοποϊηοαν τερατωδως την μετονομασϊαν,
την συνηρτησαν, κατα φανταοϊαν, μδ την
πϊοτη καϊ την 'Ορϋοδοξϊαν καϊ, σκανδαλισϋδντες, απεκδπησαν απδ την 'Εκκληοϊαν μδ την Ικανοποϊηση, δτι δμμδνονν
στα πατρια!

Σδ τδτοιες καταστασεις ανωμαλϊας ωρισμενοι εϋρϊσκονν την εϋκαιρϊα να πραγματωοονν καποιονς ανομους πδδους των,

δπδτε τδ σχϊομα στερεωνεται καϊ αναπτϋσσεται απεραντη φιλολογϊα γϋρω απδ τδ...
τιποτε. Καϊ δ απλοϊκδς, ποϋ απδ την κατασταση του δδν εϊναι σδ ϋδση να διακρϊνη τοϋς «πλανωντας καϊ πλανωμδνους» παρασϋρεται σδ σκολϊονς δρ6μονς πληρεις
σκδτονς.
Στην κατηγορϊα των τελευταϊων, 6δ6αια, δδν ανηκει δ μακαρϊτης 'Ιεροινυμος. Δεσμιος συναισδηματικα μδ τδ παρελϋδν του καϊ νομϊζοντας δτι εϋαρεοτεϊ
τδν Θεδν αποκοπτδμενος απδ τδ Σωμα
της 'Εκκλησϊας, διακδπτει τϊς σχδοεις
του πρδς τδν «οϊκεϊον 'Επϊσκοπον» καϊ δντασσεται σδ παρασνναγωγες, αδιαφορωντας αν τϊς παρασυναγωγδς σνγκροτοϋσαν
καιροσκ.6ποι τινδς καϊ ενας μικρδς αριϋμδς απλοϊκων χριστιανων, ενω στην
«καινοτομηοαμα» 'Εκκλησϊα παραμδνουν
ανετα τα δκατομμϋρια των 'Επιοκδπων,
ϋεολογων, καϋηγητων, επιοτημδνων καϊ
εϋλα6εστατων Χριστιανων. Καϊ ακδμη,
δτι η 'Εκκλησϊα αϋτη ευρϊσκεται σδ πληρη κοινωνϊα μδ δλες τϊς Τοπικδς 'Εκκλησϊες καϊ τα Πατριαρχεϊα εϊτε συνεπορευοντο στην μετονομασϊαν, εϊτε δωρταζαν μδ
τδ λεγδμενον παλαι6ν.
Λοιπδν αν κανεϊς δδν τμδγη τοϋς απλοϊκοϋς Χριστιανοϋς λδγφ της αμαϋεϊας
τοσν, δμως δδν μπορεϊ να μη επισημανδη
η σχισματικδτης ιερομοναχου σαν τδν 'Ιερωνυμον, ποϋ τδν δμφανϊζουν ως αγιον
καϊ απλανη διδδσκαλον, χωρϊς να κινδυνενση η δνδτης της 'Εκκληοϊας μδ την
ενρυνση τοϋ ϋπαρχοντος ηδη γαοματος,
ποϋ ανοιξε τδ σχϊομα.
'Επιοημαναμε τδν κϊνδυνο της δοιοποιησεως τοϋ π. 'Ιερωνϋχου, δχι δια να κατηγορησωμεν, αλλα δια να προφυλδξωμεν απδ τδ σχϊομα τοϋ παλαιοημερολογι-

ΑΘΩΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ

τιομοϋ τονς απλοϊκοϋς αδελφοϋς μας. Και
δχι μδνον αυτονς, αλλα και τους ουνετωτερους, αφοϋ δ ϊδιος δσιωδηκε μεοα στις
παραουναγωγες κα'ι οννιστα με τδ κϋρος
του: «Κ6ρη, να γϊνης παλαιοημερολογϊτιοοα»!
Αυτην την ενϋϋνην αϊσδανδηκα κα'ι δταν τδ 6ιδλϊον αυτδ της καλης δ. Νουση
μου εδδδη χειρδγραφον. Και ενω εδειξα ενδ ιαφδρον να 6οηϋησω στην κατα τδ
δυνατδν δελτϊωοη του, σννεοτησα οτδν φϊλον μου εκδδτη κ. Παπαδημητριου να μη
τδ εκδωση, δπως κα'ι με ακουσε, ακρι6ως γιατι δα προκαλονοε, τδ δλιγωτερον,
σνγχνοη μεταξν των πιοτων.

Χαρακτηριοτικδν δε εϊναι, δτι και διακεκριμενος και ενλαδης δεολδγος, που
φερεται ως ενδαρρννας την εκδοοη του,
εκ των νοτεριον ουνεφωνηοε με τας απδψεις μας. 'Επομενως ας ηουχαοουν οϊ
καλοι αδελφοι που μας κατηγδρηοαν για
«6ασκανϊα». "Η οεμνοτατη συγγραφευς
γνωριζει την προδυμϊαν που δπεδειξα να
σννεισφδρω στην 6ελτιωση του νπδ εκ
δοοη 6ιβλϊου της, δπως δνμαται και την
επϊμονη οϋοταοη μου να μη εκδωοη ακρι6ως για τους λδγους που ηδη ανδφερα.
"Αν δ Κυριος διαφορετικα 'εκρινε τδν
αγωνιστην ϊερομδναχον, αυτδ οχετϊζεται
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με «τας α6ϋσοους των κριματων» Του. 'Εμεϊς δμως εϊμεδα νποχρεωμενοι να ουμμορφωνωμεδα με την διδαοκαλιαν της
"Εκκληοϊας Του.

"Οπως μαλιοτα γραφω οε απαϊντηοη
μου οτδν φϊλον κ. Μπατιοτατον δια της
εφημ. Ο.Τ., ονμφωνα με την διδαοκαλια
της 'Εκκληοϊας, «δεν πρεπει να ακολονδωμεν δοιωμδνονς πως —- δηλαδη μετεχοντας ποιας τινος χαριτος — δταν δεν
«δρδοποδοϋν τη πϊστει», «καν νηοτεϋουν,
καν παρδενεϋουν, καν οημεϊα ποιονν...».
"Εαν καμνω λαδος, δα ημουν ενγνωμων εαν μο'ι υπεδεικνϋετο. Τδ δτι μεχρι
σημερα δεν δοκϋλευοαν οι παλαιοημερολογϊται δημοοιως την μνημην τοϋ μακαρ'ιτου, ονδεις δϋναται να 6ε6αιωοη τι δα
γϊνη ανριον, ενω ηδη οι πλανωμενοι α
δελφοϊ οτερεωνονται στην πλανην των με
τδ 6ιβλϊον, που τους προοεφεραν οϊ «αϊρετικοϊ», οϊ «σχισματικοι», οϊ «εοτερημμενοι γ^αριτος»! Δυοτυχως με αυτονς τους
δνστνχεϊς εϊχε κοινωνϊαν εν τοϊς μνοτηριοις δ Γ. 'Ιερωνυμος, δστις ατυχως δΓ
αντδν και *δι ημας, δεν κατωρδωοε «να
ξεπεραοη τδν παλαιοημερολογιτιομδν», καταοταδεϊς κοινωνδς του μεχρι δανατου».
Και τδ οχϊσμα κηρϋττει ηδη και νεκρδς
δια τοϋ 6ι6λϊου.
δ.μ.δ.
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